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Sammandrag 
Syftet med uppsatsen var att analysera Försvarsmaktens (FM) organisatoriska förmåga att skapa förutsättningar för att 
genomföra och implementera strategiskt förändringsarbete av sin ledningsorganisation. I arbetet med att analysera FM 
förmåga i detta avseende har förändringsprocesserna Ledningsorganisation 2000 (LO 2000) och Ledningsutredning 2002 (LU 
02) studerats för att förstå på vilket sätt organisationen nyttjar tidigare kunskaper och förmågor i nya förändringsprocesser. 
Uppsatsen svarar på följande frågeställningar: Vilken förändringshistoria har FM ledningsorganisation den senaste 
tioårsperioden och vilken påverkan kan den ha haft på förändringsarbetet i samband med LU 02?; Drog FM som 
organisation några slutsatser i samband med införandet av förändringarna av LO 2000, och i sådant fall vilka? Hur har 
dessa slutsatser i sådant fall dokumenterats av organisationen? Om de har dokumenterats, har det funnits en avsikt i 
organisationen att vidarebefordra eventuella slutsatser till en eventuellt kommande förändringsprocess?; Baserades LU 02 
och dess förändringar samt implementeringen i organisationen direkt eller indirekt på någon teoretisk modell?; Drog FM som 
organisation några slutsatser i samband med implementeringsprocessen av LU 02, och i sådant fall vilka? Hur har dessa 
slutsatser i sådant fall dokumenterats? Om de har dokumenterats, avses de på något sätt att utnyttjas av organisationen i 
samband med en eventuellt kommande förändringsprocess? Om de har dokumenterats, på vilket sätt avses de att utnyttjas i 
samband med en eventuellt kommande implementeringsprocess? Den teoretiska ramen utgörs av professor John P Kotters 
åttastegsmodell för att analysera vilka problem som uppstår i samband med en förändringsprocess och på vilket sätt dessa 
skall övervinnas. Kotter betonar även vikten av ledarskapet under en förändringsprocess och dess avgörande inverkan på 
processens möjlighet att bli framgångsrik. I uppsatsen har en kvalitativ metod med en abduktiv ansats baserandes på ett 
hermeneutiskt förhållningssätt använts. Uppsatsens empiri bygger på litteraturstudier av FM officiella dokument och 
intervjuer med respondenter som varit inblandade i de ovan nämnda förändringsprocesserna. Intervjuerna med respondenterna 
syftade ytterst till att bredda det empiriska materialet och för att förstå vilka viktiga beslut och avväganden som gjorts men 
som inte nedtecknats i de officiella dokumenten. De vikigaste slutsatserna som framkommit av denna studie är att; FM saknar 
förmågan att organisatoriskt utvärdera sina förändringsprocesser och överföra slutsatser och erfarenheter till kommande 
processer, förändringsprocessen LU 02 och dess implementering baserades inte på någon vetenskaplig grund eller teoretisk 
modell – medveten eller omedveten, medarbetarna i FM gavs ingen tid eller möjlighet till att förstå eller förhålla sig till de 
förändringar som LU 02 kom fram till. Slutsatserna kan därmed sammanfattas till förståelsen att FM saknar organisatorisk 
förmåga att genomföra strategiskt förändringsarbete av sin ledningsorganisation. 
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ABSTRACT 
Title 
“To change the change, to lead into despair – a critical analysis of The Swedish Armed 
Forces strategically alteration of its command structure.” 

Summary 
The main purpose of this essay was to analyze The Swedish Armed Forces capacity as 

an organization to create conditions to accomplish and implement the strategically alteration 
of its command structure. I have therefore been studying the two latest alteration processes 
that the organization has accomplished, “Command Organization 2000” and “Command 
Analysis 2002” in order to understand if, and if so in what ways the organization uses 
previous knowledge in new alteration processes.  

The theoretical framework was built up by an overarching summary of the most 
common issues and problems that an alteration process can encounter, in order to 
substantiate the use of John P Kotters (1996) model as a theoretical framework for the essay. 
Kotters model is used to analyze the problems that can appear during an alteration process 
and describes how to be able to prevent and/or overcome them. In order to accomplish a 
successful alteration process Kotters model presents eight steps which all ought to be carried 
out. If the process fails to accomplish one of the eight steps it is likely that the process will 
be unaccomplished and the purpose of the alteration will be missed. Thereby it is likely that 
the whole process has been nothing else but a waste of the organizations time and resources. 
Kotter also emphasize the importance of a true leadership during the alteration process and 
its determining factor on the process possibility to become successful. An organization that 
has to much management instead of true leadership is an organization that will have an 
unaccomplished alteration process, as well as it is a sign that there is something very wrong 
with the focus of the organization.  

The empirical research of the essay was based on literature research in the official 
documents of The Swedish Armed Forces and on interviews of officers who where involved 
in the analyzed processes. The purpose of the interviews was mainly to widen the empirical 
material in order to understand which important decisions and considerations that where 
done during the processes but never were put down on paper.  

The most important conclusions of my research was as follows; The Swedish Armed 
Forces lacks the ability as an organization to evaluate its alteration processes and transfer 
conclusions and experiences to coming processes, the alteration process “Command Analysis 
2002” and its implementation was not based on any scientific basis or any theoretical model 
– conscious or unconscious, the fellow workers of The Swedish Armed Forces was not given 
any time or ability to understand what attitude they should have towards the alteration 
process and to the changes that it resulted in. The conclusions can therefore be summarized 
to the comprehensive understanding that The Swedish Armed Forces lacks the organizational 
ability to accomplish strategically alteration of its command structure.  

Key-words 
Organization, Organizational development, leadership, implementation, Swedish Armed 
Forces, Command Structure 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
Försvarsmakten (FM) har av olika skäl under de senaste tio åren genomfört ett antal 
organisationsförändringar och organisationsutvecklingar av ledningsorganisationen. 
Den mest omvälvande organisationsutvecklingen under denna tidsperiod skedde i 
samband med Ledningsöversyn 99 (LÖ 99, FM 1999) som övergick till att bli 
Ledningsorganisation 2000 (LO 2000, FM 2000). Vid införandet av den 
ledningsorganisation som LO 2000 resulterade i tjänstgjorde jag vid den Operativa 
Insatsledningen (OPIL). Jag funderade mycket kring det faktum att många inom 
Försvarsmakten inte föreföll ha fullständigt klart för sig varför organisationen 
förändrades, i vilken omfattning, med vilket syfte och hur den nya organisationen var 
tänkt att fungera. Detta tog jag inledningsvis som ett bevis på hur svårt det är att styra 
om en så stor organisation som FM från en riktning till en annan. Trots allt var det en 
helt ny syn på FM omfattande delvis helt nya uppgifter och funktioner som skulle 
kommuniceras ut i organisationen. Denna syn förändrades efterhand som tiden gick 
och jag blev mer och mer förundrad över att även centralt placerade personer, med 
möjlighet till full insikt i förändringsprocessen, hade svårt att förstå helheten i 
processen.  
 
Efter avslutad tjänstgöring vid OPIL återvände jag till mitt regemente för ny 
tjänstgöring. Relativt snart insåg jag att den kunskap som jag personligen 
tillgodogjort mig om resultatet av organisationsutvecklingen i LO 2000 och dess 
konsekvenser för organisationen på intet sätt hade trängt ut från central nivå till 
regional- och lokal nivå. Personer som var tillsatta att sköta verksamhet som hade en 
direkt koppling mot central ledning hade inte insikt och kunskap om hur 
organisationen var tänkt att fungera, och detta vid en tidpunkt som nu låg drygt ett år 
efter införandet av den nya ledningsorganisationen. Vidare fanns det ett stort förakt 
och en oförståelse för de beslut som fattades på central nivå, vilket till stor del 
baserades på att man inte förstod besluten och vad de grundades på. Föraktet 
uttrycktes ofta genom ett ständigt ifrågasättande av den högsta ledningens kompetens 
och efterhand steg irritationen när det stod klart att inte blev några konsekvenser för 
de personer som man upplevde misskötte sina jobb och därmed även FM. Man 
upplevde att allt bara rullade på som vanligt, med nya ekonomiska underskott och 
inställda övningar.  
 
Tydliga uttryck för diskrepansen mellan den centrala ledningen och personalen ute 
på förbanden kunde man upptäcka i de skillnader i synsättet på vad som var 
prioriterad verksamhet för FM. Ute på förbanden så levde man, enligt min mening, 
fortfarande till del kvar i att prioritera värnpliktsutbildningen, medan den centrala 
ledningen allt ihärdigare påpekade att det är den internationella verksamheten som 
skall prioriteras före all annan verksamhet. Jag förstår det inte främst som en ovilja 
till förändring, problemet var snarare att de värnpliktiga fanns vid förbandet och 
skulle tas om hand på bästa sätt parallellt som man upplevde att all annan verksamhet 
också skulle prioriteras. Samtidigt så kan det också vara svårt att bryta ett 
organisatoriskt mönster och helt plötsligt nedprioritera den verksamhet som under 
lång tid varit det som bekräftat den egna organisationens existens. Oavsett skälet till 
frustrationen och irritationen leder detta i sin tur till otillfredsställelse på 
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arbetsplatsen med ett ogynnsamt och negativt klimat för vidareutveckling och 
utbildning.  
 
Under det år som jag tjänstgjorde vid mitt regemente ökade min insikt ytterligare i 
hur lite organisationen i stort hade förstått av det som skett på central nivå och 
utformningen av ledningsorganisationen för Försvarsmakten. Denna insikt har gjort 
att jag har drivits av tanken att försöka ta reda på hur det kan förhålla sig på 
detta vis, att stora delar av en organisation inte förstår hur den är tänkt att 
styras och ledas efter en förändring av ledningsorganisationen. Var det så att 
man ändå inte ville förstå och förändra sig, eller gavs det inga förutsättningar 
för organisationen att förstå och förändra sig? 
 
Vid det inledande arbetet med denna uppsats finner jag en mycket intressant uppsats 
som avhandlar FM och organisationsutvecklingen inom dess ledningsorganisation 
(Nordström, 2002). Nordströms forskning fokuserar på att klarlägga vilka 
förutsättningar och grundvärden som legat till grund för organisationsdesignen av 
FM ledningsorganisation. Det som Nordström kommer fram till och som direkt berör 
arbetet med min uppsats, är det faktum att det är av yttersta vikt att det finns en 
gemensam målbild vid organisationsutveckling och att denna delas av hela 
organisationen. Vidare måste implementeringen bygga på förståelse och inte strikta 
tidsscheman. Flertalet av de respondenter som Nordström intervjuat beskriver att 
man inte haft någon större plan eller tanke på hur själva förändringarna i 
ledningsorganisationen skulle implementeras. Nordström lämnar även förslag till 
fortsatt forskning inom området. De förslag som anges är (ibid, 71- 72); 

• Makten och dess påverkan på organisationsdesignen. Hur skall man kunna 
undvika att maktintressen och kompromisser påverkar 
organisationsutvecklingen? Finns det en möjlighet att genomföra 
organisationsutveckling inom FM med någon metod som stöder en sådan 
process? 

• Implementeringen av en ny organisation. Eftersom FM i samband med LO 
2000 inte hade genomfört någon djupare analys av vad implementeringen 
innebar, förutom rent praktiskt med tider och platser, så skulle man kunna 
genomföra en djupare utredning och belysa just den problematik som en 
implementering av en ny organisation innebär. 

• Organisationskonsulters möjlighet att bidra vid en förändring. Kan dessa 
externa konsulter verka i FM särpräglade miljö och på så sätt stödja 
förändringen? Finns det konsulter som har förändrat en stor stadsförvaltning 
framgångsrikt? Är deras erfarenheter applicerbara på FM? 

 
Nordströms andra förslag befinner sig inom det ämnesområde som det jag önskar 
forska kring. Dessutom bidrar hans forskning med en god bakgrund och 
grundläggande kunskaper avseende förhållandena inom FM och dess centrala 
ledning. När jag sedan fortsätter mitt arbete med uppsatsen så förstår jag att FM efter 
införandet av resultatet av LO 2000 har genomfört ännu en ledningsöversyn, Central 
Ledningsutredning 2002 (LU 02, FM 2002 a). Med anledning av att så få verkade ha 
förstått så lite av innebörden av någonting som är så viktigt för organisationen i 
samband med LO 2000, gör mig än mer nyfiken att med min forskning försöka 
belysa om och hur FM lärt sig något av de processer som förekommit i samband med 
LO 2000 och sedan applicerat dem på processen i LU 02. Det vill säga, avseende hur 
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man skall implementera resultatet från en översyn inom ledningsorganisationen och 
därmed skapa förutsättningar för att uppnå de resultat man strävar efter. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Utgående ifrån problemformuleringen är syftet med min uppsats att undersöka FM: s 
organisatoriska förmåga att skapa förutsättningar för att genomföra och 
implementera strategiskt förändringsarbete av sin ledningsorganisation.  
 
För att kunna belysa detta kommer jag att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, 
FM har dragit slutsatser utifrån de senaste genomförda implementeringarna av 
förändringar i ledningsorganisationen. Jag kommer även att belysa på vilket sätt 
dessa eventuella slutsatser har omformulerats till erfarenheter och på vilket sätt de 
har dokumenterats och förts vidare mellan de olika utredningarna inom 
organisationen. Kopplat till detta kommer jag även att försöka ta reda på i vilken 
utsträckning de erfarenheter avseende implementering som Nordström presenterar 
har tagits i beaktning (Nordström, 2002). Min uppsats skall också kunna bidra med 
att belysa om, och i så fall på vilken, vetenskaplig modell och teoretisk förankring 
som implementeringsprocessen av LU 02 genomfördes. Jag avser dock inte att 
undersöka LO 2000, i och med att Nordström redan konstaterat att den processen inte 
föranleddes av någon genomtänkt plan som baserades på någon form av vetenskaplig 
grund eller teoretisk modell.  
 
För att kunna närma mig problemet och svara mot syftet med min uppsats kommer 
jag att använda mig av följande frågeställningar: 
 

• Vilken förändringshistoria har FM ledningsorganisation den senaste 
tioårsperioden och vilken påverkan kan den ha haft på förändringsarbetet i 
samband med LU 02? 

 
• Drog FM som organisation några slutsatser i samband med införandet av 

förändringarna av LO 2000, och i sådant fall vilka? Hur har dessa slutsatser 
i sådant fall dokumenterats av organisationen? Om de har dokumenterats, 
har det funnits en avsikt i organisationen att vidarebefordra eventuella 
slutsatser till en eventuellt kommande förändringsprocess? 

 
• Baserades LU 02 och dess förändringar samt implementeringen i 

organisationen direkt eller indirekt på någon teoretisk modell?  
 
• Drog FM som organisation några slutsatser i samband med 

implementeringsprocessen av LU 02, och i sådant fall vilka? Hur har dessa 
slutsatser i sådant fall dokumenterats? Om de har dokumenterats, avses de 
på något sätt att utnyttjas av organisationen i samband med en eventuellt 
kommande förändringsprocess? 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen avhandlar tidsperioden mellan implementeringen av LO 2000 och 
projektet LU 02 och dess implementeringsprocess som i projektform kallades 
Högkvarteret 03 (HKV 03) (FM 2002 c). För att ytterligare förtydliga vad uppsatsen 
avhandlar kommer följande avgränsningar att göras: 
 

• Den nyligen påbörjade översyn (med arbetsnamnet HKV 05), som även är 
underlag inför det kommande försvarsbeslutet 2004, kommer inte avhandlas 
eftersom den inte blir färdig inom tidsramen för denna uppsats. 

 
• Den mindre översyn som genomförts under hösten 2003 i projektform av C 

HKV, med stöd av C MD S, med syftet att se över Chefen för 
Strategiledningen (C STRA) uppdrag som tillika C HKV (ÖB 2003) påverkar 
inte syftet med min forskning och kommer därför inte att beröras i uppsatsen  

 
• Den följdutredning av LO 2000 som kallas ”Central ledning”, kommer att 

behandlas inom begreppet LO 2000, eftersom ”Central ledning” är en 
översyn av de inbördes förhållandena inom FM centrala ledning och de olika 
sektionerna och avdelningarnas antal anställda, samt till del även vissa 
arbetsuppgifter Kopplat mot uppsatsens syfte så kommer fördjupningen av 
LO 2000, ”Central ledning”, därför endast att beröras i de aspekter där den 
påverkar implementeringen av LO 2000 och kan ha haft en påverkan på 
implementeringen av LU 02. 

 
• Även om det inte är huvudsyftet med uppsatsen kommer resultatet av LU 02, 

och FM nya struktur av ledningsorganisationen, till del att beröras i min 
forskning eftersom det indirekt påverkar individernas förståelse för 
förändringen och därmed styr under vilka förutsättningar som 
implementeringen i organisationen kan ske. 

1.4 Tidigare forskning inom ämnet 
Avseende forskning mot FM förändringsprocesser, och med kombinationen av dess 
ledningsorganisation och implementeringen av resultat av en sådan process, så har 
jag inte kunnat finna någon tidigare ansats i ämnet.  
 
Närmast av de tidigare forskningsalster som jag har funnit så ligger den redan 
tidigare nämnda uppsatsen av Nordström (2002). Nordström fokuserar dock inte på 
själva implementeringsprocessen, utan denna framträder i hans uppsats som en 
konsekvens av att han studerar hur och med vilket syfte samt under vilken påverkan 
själva organisationsutvecklingen ägde rum. Eftersom jag dessutom fokuserar på en 
specifik organisation och två specifika implementeringsprocesser är det inte troligt 
att det genomförts någon tidigare forskning med samma ansats. Däremot är det 
teoretiskt möjligt att det finns tidigare forskning med en liknande ansats mot andra 
typer av organisationer, vilket dock inte har kunnat spåras i samband med arbetet 
med denna uppsats.  
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Sökningen efter tidigare forskning har skett delvis genom sökning i tidigare 
uppsatser vid FHS samt genom sökning i olika databaser utgående i från 
organisationsutveckling, organisationsförändring och implementeringen av dessa. 
Det skall också förtydligas att min uppsats utgår ifrån Nordströms uppsats, så till 
vida att den fortsätter att undersöka en process som är en fortsättning på den 
forskning som han redogör för i sin uppsats. 

1.5 Disposition 
I uppsatsens första kapitel har jag velat skapa en bakgrund om varför jag valt att 
studera just det ämne jag valt. Ur min problemformulering kan man utläsa att det är 
en organisation och dess förmåga i ett specifikt avseende som jag valt att analysera. 
Detta föranleder att uppsatsens andra kapitel avhandlar just begreppet organisation 
och vilka aspekter som bör belysas i det förändringsperspektiv som jag valt att 
analysera. Det andra kapitlet är relativt omfångsrikt, vilket baserar sig på det faktum 
att det är svårt att genomföra strategiskt förändringsarbete och att det kräver insikt, 
förståelse och kompetens för dem som skall leda och genomföra verksamheten. Min 
avsikt är att i detta kapitel föra resonemanget framåt genom ett övergripande 
teoriresonemang och därigenom skapa förståelse för den teorimodell jag avser att 
använda mig av i uppsatsen 
 
I det tredje kapitlet kommer jag att redogöra för uppsatsens metod. Min utgångspunkt 
för resonemanget i detta kapitel är den tidigare beskrivna problemformulering som 
redovisats i uppsatsens första kapitel. Utifrån denna utgångspunkt kommer jag sedan 
att på ett logiskt sätt redogöra för de olika delarna i metoden som sedan formar min 
övergripande forskningsmetod. Kapitlet avslutas med en sammanfattande förklaring 
över mitt resonemang och vilken forskningsmetod jag kommer att använda mig av. 
 
Kapitel fyra omfattar min empiri/resultatredovisning och baserar sig på de 
litteraturstudier och respondentintervjuer som jag har genomfört. För att svara på de 
fyra frågeställningar som jag ställt i min forskning genomför jag en redovisning som 
följer händelseutvecklingen i kronologisk ordning. Varje fråga avslutas med en 
sammanfattning av det viktigaste som framkommit från litteraturstudierna och 
respondentintervjuerna i syfte att underlätta förståelsen för läsaren inför den 
kommande analysen och diskussionen.  
 
I uppsatsens femte kapitel genomför jag min analys och diskussion vilken inleds med 
en övergripande diskussion om strategiskt förändringsarbete. Därefter övergår jag till 
att analysera och diskutera empirin mot den teorimodell jag använt mig av i min 
forskning. I den efterföljande och mer fria avslutande diskussionen redogör jag för de 
tankar och funderingar som framkommit i samband med den forskning jag bedrivit. 
Kapitlet avslutas med mina förslag till fortsatt forskning och utredning relaterat till 
det arbete jag bedrivit i samband med min forskning. 
 
Avslutningsvis redovisar jag min käll- och litteraturförteckning i kapitel sex. 
Uppsatsens bilagor är fem till antalet och omfattar material som är viktigt för att 
förstå på vilket sätt arbetet bedrivits, samt för att ge läsaren ytterligare förståelse i 
vissa avseenden. Bland bilagorna finns även en sammanfattning över alla de olika 
förkortningar som FM använder sig av för att beskriva organisationens struktur och 
verksamhet.  
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I kapitel två till fyra återfinns i slutet av varje enskilt kapitel en sammanfattning som 
syftar till att förenkla för läsaren vid tillbakablickar under läsningens gång. Dessa 
sammanfattningar kan även, tillsammans med kapitel ett och kapitel fem, användas 
vid en mera översiktlig läsning av uppsatsen i syfte att skapa sig en bild av dess 
omfattning och resultat. För att få en kort och övergripande bild av genomförd 
forskning hänvisas däremot till uppsatsens första sida där en sammanfattning av 
uppsatsen återges. 

2. Teorianknytning 
2.1 Inledning 
Jag avser att genomföra ett relativt omfattande teoriresonemang som motiveras med 
vilken svårighet det faktiskt innebär att genomföra en lyckad förändring, samt att det 
därigenom faktiskt krävs en kunskap och förståelse för vilka konsekvenser olika mått 
och steg får. För att kunna genomföra en lyckad förändring krävs det även en god 
förståelse för individerna som enskilda människor och som grupp, och vilka behov 
de har för att kunna tillgodogöra sig förändringen. Det krävs även en förståelse för 
vilka hinder som kan finnas och på vilket sätt de kan utgöra ett hot mot, eller rent av 
att förhindra, att processen blir framgångsrik. En organisation består av en massa 
olika individer, därmed finns det också olika sätt på hur man betraktar en 
organisation. 

2.2 Organisatoriskt synsätt 
Sättet vi studerar organisationer på och vad vi kommer att se genom dessa studier är 
helt beroende av vilken utgångspunkt vi har enligt Abrahamsson & Andersen (2002: 
16). Enligt dem står två helt skilda ansatser eller perspektiv mot varandra inom 
organisationsteorin, den rationalistiska organisationsteorin kontra systemteorin. 
 
2.2.1 Den rationalistiska organisationsteorin 
Inom den rationalistiska organisationsteorin utgår man ifrån att organisationen är till 
för att tillfredställa individernas behov genom kollektiv handling och etableras med 
målet i fokus. De som satt upp målen och etablerat organisationen blir tillika dess 
huvudman och ledningen (exekutiven) dess förlängda arm. Därmed blir 
organisationen även huvudmannens verktyg för att nå de mål man satt upp. Frågan 
om måluppfyllelse är därför central för så väl organisationens anställda, ledning som 
dess huvudman. Förutsättningen för acceptans av denna ansats är att det finns 
empiriska belägg (skall kunna beläggas på ett vedertaget vetenskapligt sätt) för att 
det är huvudmannen som bestämmer organisationens mål, inte bara inledningsvis, 
utan även i dess förändring över tiden. Två viktiga kännetecken på denna ansats är att 
aktiviteten i en organisation skall ses som en funktion av de mål som satts upp av 
organisationens huvudman, och att de personer som skall omsätta målen i praktisk 
handling har förutsättningar att analysera och bedöma de olika alternativ som finns 
för att uppnå dessa (Abrahamsson & Andersen 2002: 16-18).  
 
Detta resonemang utvecklas ytterligare av Larsson & Kallenberg (red) (2003: 126- 
128) som bygger sitt resonemang utifrån Abrahamsson & Andersen (2002) samt 
Bolman och Deal (1995). De menar att kulturen i organisationen antas vara något 
som kan förändras och kontrolleras på samma sätt som man förändrar planer eller 
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arbetsbeskrivningar. Mål skall uppfattas som en styrande och tidsbegränsad faktor 
och alltid vara kopplade till medel. Omgivningen uppfattas som yttre krafter vilka 
påverkar huvudmannens och organisationens grad av frihet genom att den begränsar 
organisationens möjligheter att förverkliga sina mål. Effektivitet handlar om att 
uppnå organisationens mål. Organisationsutveckling ses därför som ett sätt att öka 
effektiviteten, genom att måluppfyllelsen optimeras. Till det rationalistiska 
perspektivet hör även föreställningen att det är möjligt att förändra delar av en 
organisation utan att detta påverkar helheten.  
 
2.2.2 Systemteorin 
Systemteorin anser Abrahamsson och Andersen (2002: 18-19) grovt kan ses som en 
reaktion på den rationalistiska organisationsteorin, eftersom man är kritisk till 
antagandet att en organisations grundare en gång fastställde dess mål. Detta är 
därmed heller inte en acceptabel grund för att studera organisationer enligt denna 
ansats. Organisationen skall inte betraktas som ett verktyg för att uppnå 
huvudmannens uppsatta mål utan som ett fenomen som uppfyller vissa av de krav 
som samhället och andra intressenter ställer. Med detta synsätt blir organisationen ett 
mål i sig självt och skall ses som en struktur vars anpassning till omgivningen är 
central, eftersom den försöker upprätthålla balans mellan alla de krav som 
omgivningen ställer. Av omgivningen och alla dess intressenter är organisationens 
huvudman endast en av flera och inte nödvändigtvis den viktigaste. Inom denna 
ansats uppfattas målen inte som styrande för organisationens aktivitet, utan mera som 
en beroende variabel avhängig mot de övriga aktiviteter som pågår inom 
organisationen. Ledningens uppgift är att balansera och avväga alla de olika krav och 
förväntningar som intressenterna har på organisationen så att organisationen även 
fortsättningsvis har ett existentiellt berättigande. 
 
Resonemanget kring systemteorin utvecklas ytterligare av Larsson & Kallenberg 
(red) (2003: 129- 131) som också här bygger sitt resonemang utifrån Abrahamsson 
& Andersen (2002) samt Bolman och Deal (1995). De menar att utifrån ett holistiskt 
synsätt utgår man också ifrån att om en del av systemet påverkas, innebär det att 
också alla andra delar i systemet påverkas. I ett systemteoretiskt perspektiv uppfattas 
organisationens mål som oklara eftersom de ständigt ändras på grund av 
omgivningen. Kulturen i organisationen uppstår genom en socialisationsprocess när 
organisationen anpassar sig och samverkar med den omgivande kulturen. Enligt 
denna ansats är det svårt att förändra eller kontrollera organisationens kulturer, den är 
starkt förbunden med organisationens inre liv.  

2.3 Förändringar inom organisationer 
2.3.1 Organisationsförändring och organisationsutveckling 
Förändringar kan enligt Abrahamsson & Andersen (2002: 228- 229) specificeras i 
begreppen organisationsförändring och organisationsutveckling. Kunskapen om, 
och i så fall hur, man skall ingripa aktivt för att utveckla en organisation är enligt 
författarna relativt begränsad. Ofta har de försök som genomförts misslyckats, vilket 
gör att såväl teoretiska bidrag som empiriska resultat bör betraktas med viss 
försiktighet. För att kunna hantera dessa begrepp krävs det först och främst att man 
närmare definierar dem. Organisationsförändring kan sägas vara mer eller mindre 
kontinuerliga förändringar inom en organisation som påverkar den dagliga 
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aktiviteten. Det kan gälla omorganiseringen av en avdelning, antalet anställda, nya 
rutiner eller kompetensutveckling.  
 
Organisationsutveckling däremot är styrd och planerad av ledningen som ett projekt 
med förutbestämda förväntningar på vad som skall uppnås samt en start- och 
slutpunkt för projektet (Abrahamsson & Andersen, 2002: 229). Detta synsätt delas 
även av Balvig (1977) och Ebeltoft (1975) som båda poängterar vikten av att en 
helhetssyn, som ser till hela organisationen, ligger till grund för 
organisationsutvecklingen (enligt ref Flaa et al, 1998: 184). En annan men liknande 
definition görs av Daft (1992: 251), där han särskiljer begreppen åt genom att 
gradera åtgärderna inom för organisationen viktiga områden. Daft utnyttjar följande 
struktur (enligt ref Abrahamsson & Andersen, 2002: 230): 
 

Organisationsförändring  Organisationsutveckling 
   

Kontinuerliga framsteg  Banbrytande framsteg 
Upprätthålla balansen  Söka ny balans 
Påverka delar av org.  Förändra hela org. 
Sker genom normal struktur  Skapa ny struktur och 
och ledningsprocess  ledningsprocess 
Ny teknologi   Banbrytande teknologi 
Produktutveckling  Nya produkter som 

  skapar nya marknader. 
 
Detta skall ställas i relation till den definition av organisationsutveckling som har 
gjorts av French et al (1989: 9) (enligt ref Abrahamsson & Andersen, 2002: 229): 
”Organisationsutveckling är en planlagd insats som omfattar hela organisationen; 
insatsen är styrd av ledningen för att öka organisationens effektivitet, genom 
planenlig intervention i organisationens processer och med hjälp av 
beteendevetenskaplig kunskap.”  
 
Organisationsutveckling särskiljer således från organisationsförändringen genom att 
processen innebär en påverkan på större delen av organisationens personal, ledning, 
teknik och processer alternativt påverkar den på ett omfattande sätt inom samma 
områden. Det är därigenom också viktigt att i en förändringsprocess förstå vilken typ 
av förändring man gör, eftersom medlen och metoderna för att nå de mål man satt 
upp skiljer sig åt mellan de två begreppen. Likaså innebär det en skillnad i påverkan 
och konsekvenser av förändringen för organisationen och dess medarbetare. Om man 
påbörjar och försöker genomföra en förändring utan att veta vilken typ av förändring 
man gör och vilket resultat man förväntar sig ökar risken för att förändringen inte blir 
framgångsrik. 
 
För att underlätta det kommande resonemanget i uppsatsen kommer jag 
fortsättningsvis att benämna avsikten med att förändra en organisation och dess 
struktur i ett vidare begrepp för förändring. En viss specifik förändring, enligt ovan 
redogjorda definitioner, kommer att benämnas organisationsutveckling eller 
organisationsförändring. 
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2.3.2 Varför väljer organisationer att förändra sig? 
French et al (1989) (enligt ref Abrahamsson & Andersen, 2002: 229) anger att 
vanliga mål vid en organisationsutveckling är (1) ökad organisationsmässig 
effektivitet, (2) bättre anpassning med hänsyn till marknaden, teknologier och 
samhällsutveckling i stort och (3) att öka organisationens förmåga att nå sina mål. 
Andra menar att avsikten med att genomföra en organisationsutveckling är så väl att 
öka effektiviteten som att finna medel för att uppnå detta, d v s förbättring och 
anpassningsförmåga  
 
Ett annat sätt att se på processerna enligt Abrahamsson & Andersen (2002: 230- 231) 
är att en organisation är sammansatt av ett antal människor och deras 
sammansättning i grupper, ansvar och arbetsuppgifter ger organisationen dess 
särprägel och ändringar i dessa inbördes förhållanden medför förändringar i 
organisationen. Flertalet av dessa förändringar är av naturlig art och är konsekvenser 
av personalomsättning, nya produkter, nya produktionsförhållanden mm. Detta 
innebär således att man bör förstå att vissa impulser till förändring är interna och 
andra externa. De interna kan vara konsekvenser av att medlemmarna i 
organisationen utför något nytt. Människans drivkraft och motivation gör att de 
driver organisationen mot tillväxt och expansion. Vilket ofta kan ske i riktningar som 
är svåra att styra för ledningen, i och med att organisationens medlemmar kommer i 
kontakt med nya organisationer och områden och därifrån utvecklas och tar med sig 
den egna organisationen. Externa impulser kan uppstå när kunder eller huvudmannen 
vill att organisationen skall utföra nya tjänster eller tillverka andra produkter. Andra 
exempel på externa impulser kan vara förändringar i lagar, förordningar och 
regelverk som styr organisationens verksamhet. Ofta reagerar ledningen för en 
organisation på interna och externa impulser genom att vidta omfattande 
omstruktureringar av organisationen, d v s organisationsutveckling (Abrahamsson & 
Andersen 2002: 230- 231). 
 
Detta förhållningssätt delas av Bruzelius & Skärvad (2000: 369) som i sitt 
resonemang kring förändring och förnyelse menar att denna typ av förståelse är 
nödvändig för att organisationen skall behålla sin långsiktiga effektivitet. 
Förändringar kan vara tillfälliga eller mera varaktiga och framdrivna av självinsikt 
eller tvång utifrån. De menar även att förändring kan vara av olika omfattning och 
innebära allt från förfining och finslipning till grundläggande omprövning av 
befintlig verksamhet. Deras tankar kring förändringar baseras på ett förhållande där 
förändringen sätts i centrum och i relation mot begreppen varaktighet (tillfälligt eller 
bestående?), framväxt (självinsikt eller tvång?), omfattning (paradigmskifte eller 
förfining?) och vad (tanke, språk eller handling?). 
 
2.3.3 Motstånd i organisationen mot förändringar 
Förändringar möts ofta av motstånd enligt Bruzelius & Skärvad (2000: 370- 371) 
vilket varierar beroende på vad som förändras, varför och i vilken omfattning som 
det sker. Särskilt starkt menar de att motståndet blir vid följande tillfällen; 

• genomgripande och radikala förändringar, 
• oväntade och plötsliga förändringar, 
• när de inblandade personerna upplever att de förlorar på förändringen, 
• om det råder stark tilltro till det som skall förändras, 
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• då bakgrunden till skälen för, syftet med och innebörden av förändringen är 
diffusa och oklara för förändringen och därmed skapar osäkerhet. 

• om man har negativa erfarenheter av tidigare förändringar. 
 
Dessutom måste man beakta det faktum att olika personer reagerar olika på denna 
typ av händelser. Lika viktigt är det att förstå att det finns organisatoriska skillnader, 
vissa organisationer är vana vid ständiga förändringar och andra helt ovana denna 
process, d v s förändringskulturen är olika mellan olika organisationer. Själva 
motståndet blir också avhängigt hur man hanterar själva förändringsprocessen. En av 
ledningens viktigaste uppgifter anser Bruzelius & Skärvad vidare är att identifiera 
behovet av förändringar och sedan genomföra dem. Det finns även fällor i det faktum 
att förändringar genomförs när det inte är befogat eller att de inte fullföljs, exempel 
på sådana är (Bruzelius & Skärvad, 2002: 370- 371): 
 

• Felaktiga förändringar, d v s att fel förändringar genomförs p.g.a. okunskap 
eller oskicklighet, men också p.g.a. att organisationen saknar ”konstruktivt 
motstånd” med alltför många jasägare och/eller en organisation där all 
”kreativ opposition” är eliminerad. 

• Otillräckligt förklarade och motiverade förändringar, d v s att de genomförs 
utan tillräcklig insikt i (kan t.ex. bero på bristande kommunikation från dem 
som leder förändringen till dem som är en del av den samma, eller en ovilja 
att förstå) och förståelse för förändringarnas bakgrund, syfte och avsedda 
konsekvenser. 

• Ytliga förändringar. Sådana förändringar kan verka omfattande 
(organisationen har ritats om) men är begränsande (trots ny 
organisationsplan, kanske med nya benämningar på organisationsenheterna, 
är ansvarsområdena och de ansvariga cheferna desamma). 

• För tidiga förändringar. Det finns situationer då en förändring visserligen är 
önskvärd men förutsättningarna för förändring inte är tillräckligt goda. God 
och effektiv timing vid förändring är således viktigt för att förändringen skall 
bli lyckosam. 

• För frekventa förändringar. Om förändringar genomförs alltför ofta finns det 
risk för att en förändringströtthet breder ut sig i organisationen och att denna 
förändringströtthet leder till en ökad ineffektivitet. 

 
2.3.4 Organisatorisk tröghet 
Organisatorisk tröghet kan enligt Hedberg (1979) (enligt ref Bruzelius & Skärvad, 
2000: 371) indelas i två typer, insiktströghet och manövertröghet. Insiktströgheten 
beskriver de krafter som hindrar eller försvårar för organisationens medlemmar att 
uppmärksamma, identifiera och komma till insikt om behovet av förändringar. Detta 
fenomen kan bero på bristande kunskap genom brist på information och utbildning, 
dåliga omvärldskontakter, handlingsstyrning men också på alltför kortsiktigt 
uppställda mål. Manövertröghet har sin grund i bindningar och låsningar av resurser, 
vilket avser allt från organisationens fysiska utrustning och organisationens 
lokalisering till den totala kunskaps- och erfarenhetsbredd som organisationen har. Ju 
större manövertrögheten är desto mindre är flexibiliteten. 
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2.3.5 Dynamisk konservatism 
Schon (1972) (enligt ref Bruzelius & Skärvad, 2000: 371- 372) kallar organisationens 
ovilja till förändringar för det sociala systemets dynamiska konservatism. Detta 
menar Schon förklarar alla sociala systems kamp för att undvika förändring och 
därigenom upprätthålla status quo. Schon menar på att denna stabilitetssträvan bl.a. 
sammanhänger med den ängslan och osäkerhet som förändringar ofta innebär samt 
det hot som förändringarna ofta utgör mot för individen viktiga värden, nämligen 
ekonomiska, psykologiska och sociala värden. För att behålla stabilitet reagerar 
sociala system mot förändringar genom att först inte låtsas om förändringen (hotet), 
därefter försöka motarbeta förändringen, sedan motverka förändringens 
genomslagskraft, för att slutligen acceptera minsta möjliga förändring (ofta en 
skenförändring). 
 
2.3.6 Energi och uthållighet 
Bruzelius & Skärvad (2000: 372- 373) menar att vid en förändring rör sig ett socialt 
system från ett stabilt tillstånd genom ett tillstånd av turbulens, för att sedan nå ett 
annat stabilt tillstånd. För att reellt åstadkomma en förändring är det nödvändigt med 
energi och uthållighet så att de stabiliserande krafterna bryts ner och övervinns. 
Behovet av energi är inte lika stort under hela förändringsprocessen. Mest energi 
krävs det i början för att få i gång själva förändringsprocessen, ”få bollen över 
krönet” för att använda en metafor. När ”bollen” väl är i rullning så är den 
självgående under en viss tid, till dess att ett nytt krön träder fram i processen och ny 
energi behöver tillföras. Under ett förändringsförlopp så är det ofta nödvändigt att 
flera gånger få ”bollen över krönet”, d v s förändringen behöver pånyttfödas. Detta 
förlopp kan exemplifieras genom följande figur: 

 
Figur 2:1: Energitillförsel under en förändringsprocess (Bruzelius & Skärvad 2000: 
373). 
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2.4 Att åstadkomma en förändring 
2.4.1 Dilemmat 
Även om förändringsbenägenheten i en organisation är stark så kan möjligheten att 
genomföra förändringen vara begränsad (Bruzelius & Skärvad, 2000: 375). Detta 
eftersom handlingsutrymmet vid tillfället för behovet av förändringen t.ex. kan vara 
starkt beskuret, p.g.a. att de problem organisationen ställts inför härrör från 
ekonomiska problem och dess förmåga att agera därigenom är starkt begränsad.  
 
Detta resonemang kan kopplas mot det som Hedberg (1979) för kring 
manövertröghet (se 2.3.4), där en organisations fysiska resurser kan utgöra en 
belastning och därmed omöjliggör den förändring man anser nödvändig. En annan 
aspekt av manövertröghet kan vara FM långsiktiga materielbeställningssystem med 
beställningar på olika system i relativt stora kvantiteter, vilket binder upp stora delar 
av organisationens resurser under en lång tidsperiod och som indirekt bestämmer 
organisationens utformning och inriktning.  
 
Ett dilemma kan uppstå inför förändringsprocessen i och med att det gäller att agera 
medan förändringsbenägenheten är stark och probleminsikten finns i organisationen, 
samtidigt som handlingsutrymmet är tillgängligt. Om de som leder 
förändringsprocessen inte har ett starkt stöd inom organisationen så gäller det att öka 
probleminsikten, och därmed även förändringsbenägenheten, innan 
handlingsutrymmet är borta. I vissa fall så kan förändringsbenägenheten avta, trots 
att probleminsikten är god, när de svåra problem som organisationen står inför har 
medfört att ledningen tappat lust och kraft att ta sig ur den besvärliga situationen.  
 
Att leda förändringsarbete handlar alltså till stor del enligt Bruzelius & Skärvad om 
att skapa insikt om, samt förståelse och acceptans för förändringsbehovet. Helst skall 
också förändringarna genomföras i en process som kännetecknas av engagerad 
delaktighet. 
 
2.4.2 Förändringsförlopp 
Ett förändringsförlopp inom en organisation genomlöper som regel ett antal 
förutbestämda faser. Sättet att beskriva ett förändringsförlopp och dess faser varierar 
(Bruzelius & Skärvad, 2000: 376). En vedertagen uppfattning bland 
organisationsteoretiker är att de allra flesta av de definitioner som existerar av 
organisationsutvecklingsmodeller är baserade på den förändringsmodell som Lewin 
presenterade redan 1951 (enligt ref Flaa et al, 1998: 181- 182). Lewin baserar sin 
modell på de tre begreppen; upptining (”unfreezing”), förändring (”change”) och 
stabilisering (”refreezing”). I den första fasen, upptiningsfasen, hänvisar Lewin till 
den process där man löser upp de system som bevarar dagens strukturer. I 
förändringsfasen handlar det om att få systemet att röra sig i en ny riktning, medan 
stabiliseringsfasen handlar om att cementera och förstärka de förändringar som 
företagits. Detta skall skapa stöd och stabilitet och därigenom förhindra systemet att 
glida tillbaka in i utgångsläget.  
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2.4.3 Normativa synpunkter på genomförande av förändringar 
Enligt Bruzelius & Skärvad (2000: 379) finns det vissa specifika faktorer som 
kännetecknar framgångsrika förändringsförlopp, dessa är: 
 

• Det grundläggande skälet för och syftet med en förändring måste förstås och 
av organisationen upplevas bidra till att undanröja problem för att 
åstadkomma något bättre. En förändring får aldrig vara, eller upplevas vara, 
en förändring för förändringens skull. 

• Det är värdefullt med direkt och personlig kontakt med de medarbetare som 
berörs av en förändring. Helst bör förändringsledningen undvika att 
genomföra förändring genom enbart skriftliga meddelanden. 

• Organisationens medarbetare måste uppfatta att förändringen är angelägen 
och synbart och aktivt stöds av viktiga aktörer inom organisationen. 

• Den genomförda förändringen måste snabbt ge positivt resultat. Här igenom 
förstärks kraften och effektiviteten i förändringsprocessen. 

• En reell förändring sker sällan över en natt. Det gäller att få igång en 
förändringsprocess och successivt lära personalen att fungera på ett nytt och 
bättre sätt. Om ledningen ”återfryser” organisationen för snabbt medför detta 
att förändringarna formellt kanske har genomförts men att ingenting reellt har 
åstadkommits. 

 
2.4.4 Vilja och makt till förändring 
I en hierarkisk organisation menar Bruzelius & Skärvad (2000: 380) att en 
befattningshavare har desto mer formell makt ju högre upp han befinner sig i 
organisationen. En organisationshierarki är därmed också en karriärstege för 
individen, vilket innebär att förändringsidéer ofta bedöms utifrån vilka konsekvenser 
det får för egen makt, karriär och status i organisationen. Självintresset blir därför 
ofta minst lika starkt som organisationsintresset vid bedömningar av 
förändringsidéer. Individens vilja att stödja eller motarbeta en förändring är således 
starkt kopplad till möjligheten att vinna eller förlora personliga formella positioner. 
 
För att förändringarna skall kunna genomföras måste det finnas en vilja till 
förändring, annars strävar organisationen efter att upprätthålla status quo. Men viljan 
är inte tillräcklig, det måste också finnas makt för att genomdriva förändringar. Om 
möjligheterna för ledarna att utöva sitt maktinflytande på organisationens olika 
hierarkiska nivåer saknas så kan det blockera förändringsambitionerna, vilket i sin 
tur kan leda till frustration och missnöje. Denna frustration och missnöje kan 
utmynna i en strävan inom organisationen att ändra på maktförhållandena så att de 
önskade förändringarna kan genomföras. Såväl vilja som möjligheten att utöva makt 
är alltså en förutsättning för att förändringar skall komma till stånd. 
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2.4.5 Olika förändringssätt 
Förändringar kan enligt Bruzelius & Skärvad (2000: 381- 382) genomföras på tre 
olika sätt; 

• förändringar med hjälp av experter: expertmodellen, 
• förändringar genom beslutsförankring: förankringsmodellen 
• förändringar genom organisationsutveckling: processmodellen. 

 
Generellt kan man säga att den största skillnaden mellan de tre modellerna är var i 
processen personalens inflytande kommer i processen. Detta beskrivs lättast med 
följande figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:2: Tre sätt att arbeta med förändring och konsekvenser för personalens 
inflytande (Bruzelius & Skärvad 2000: 381). 
 
När förändringen sker med hjälp av experter innebär det att de som berörs av 
förändringen först får inflytande efter det att beslutet fattats. Detta innebär att de som 
fattat beslutet ofta stöter på det typ av motstånd som brukar förekomma vid 
förändringsprocesser, vilka tidigare beskrivits i uppsatsen. Dessa förändringar brukar 
sällan genomföras i verkligheten, utan stannar som en inte fullföljd process.  
 
Förankringsmodellen kännetecknas av att förändringsförslagen som är tänkta att 
genomföras förankras hos dem som berörs av förändringen innan beslutet och 
förändringen genomförs. Vidare så skall man låta de berörda vara delaktiga redan i 
processen med att ta ställning till utarbetade handlingsalternativ, alternativt redan 
vara med och utarbeta de förändringsförslag som man skall ta ställning till. I 
praktiken så får ofta de berörda ta ställning till olika principlösningar. Valet av 
principlösning och det fortsatta arbetet samt genomförandet sker sedan i nära 
samarbete med de berörda. Detta innebär följaktligen att förankringen av besluten tar 
längre tid än vid utnyttjandet av expertmodellen, men antalet beslut som förkastas 
eller inte genomförs är väsentligt färre. Kvalitén på produkten är också oftast högre. 
 
När processmodellen utnyttjas får de berörda inflytande redan i 
problemslösningsfasen. Eftersom problemlösningen oftast är mer än halva lösningen 
så har man vunnit mycket med hjälp av denna modell. Det tidiga inflytandet kan 
innebära att diagnos och beslutande faserna förlängs i förhållande till de andra 
modellerna, vilket i sig är oväsentligt eftersom den totala längden, från identifiering 

Inflytande vid förändring genom organisationsutveckling 

Inflytande vid förändring genom beslutsförankring 

Inflytelse vid förändring genom experter 

Diagnos-
fasen 

Besluts-
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Genomförande-
fasen 

Initieringen Diagnos Beslut 
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till genomförande, är det som är av intresse. Denna modell är förespråkad av de 
flesta enligt Bruzelius & Skärvad, men det finns tillfällen när den är mindre lämplig, 
t.ex. i krissituationer (snabbhet före förankring), vid alltför enkla problem 
(ointressant och tidsödande med för omfattande medverkan) och när de inblandade 
har otillräcklig kunskap. 
 
2.4.6 Förändringsprogram och situation 
Det är även av vikt att ta i beaktning i vilken situation som organisationen befinner 
sig i när ett större förändringsprogram skall utformas och genomföras. Killing och 
Fry (1986) berör detta när de skiljer ut en organisations situation och skälet till dess 
förändring (enligt ref Bruzelius & Skärvad, 2000: 377- 378). De påvisar att olika 
situationer kräver olika förändringstakt, förändringsmål och förändringssätt. De 
skiljer mellan: 

• antecipatorisk förändring, vilket innebär att förändringsprogrammet påbörjas 
pga. förutsett förändringsbehov, 

• relativ förändring, då förändringsprogrammet är ett svar på upplevt 
förändringsbehov, 

• kris, då organisationens överlevnad står på spel. 
 
Generellt skiljer sig de tre situationerna åt genom att de är separerade genom 
faktorerna tid och effektivitet.  
 
Den antecipatoriska förändringen sker när organisationens effektivitet fortfarande är 
god och det kan vara svårt för medarbetarna att förstå skälet till en förändring. Detta 
innebär att det krävs en god och omsorgsfull planering för att lyckas få med alla i 
processen, vilket tidsfaktorn medger eftersom det ännu inte är någon kris för 
företaget.  
 
Den reaktiva förändringen inträffar när organisationens nedgång redan är påbörjad 
och effektiviteten inte längre är på topp. Tidsfaktorn medger inte några större 
experimentella verksamheter efter som tecken tyder på att en kris kan vara på gång 
inom en snar framtid om inget görs.  
 
Att skapa en mindre kris, eller att påstå att en mindre kris existerar, kan också vara 
ett sätt för medarbetarna att få upp ögonen för behovet av förändring. När det sker en 
förändring i kris har organisationen ofta redan likviditetsproblem och en minskad 
försäljning eller produktion. I detta läge finns ingen tid för att försöka vinna 
medarbetarnas uppmärksamhet genom åtgärder som kräver någon längre förklaring 
och tid att smälta. Dock är det viktigt med långsiktighet i förändringsverksamheten, 
så att det inte bara uppstår kortsiktiga lösningar som endast skjuter problemen 
framför organisationen i stället för att ta den ur den besvärliga situationen. 
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2.5 Kotters förändringsprocess 
2.5.1 Grunder kring Kotters teorimodell 
Professor John P Kotter har genom sina mångåriga studier kommit fram till att bland 
de misstag som görs när förändringsprocesser inte lyckas är det vissa misstag som är 
mer frekventa än andra. Dessa misstag har han sammanställt till åtta olika 
grupperingar som enskilt var och en påvisar vilka svårigheter man ställs inför vid ett 
strategiskt förändringsarbete (Kotter, 1996: 11- 24). Dessa misstag redogör han 
sedan för i omvänd betydelse i sin åttastegs process, för att påtala vikten av vad man 
skall göra, inte vad man skall undvika att göra. Han påstår vidare att i en stabil och 
inte förändringsbenägen omvärld skulle vart och ett av dessa misstag inte ha varit 
särskilt kostsamma för en organisation. Grundproblemet är just att stabilitet inte 
längre är ett normaltillstånd för organisationer i 2000-talets miljö och var och en de 
åtta misstagen enskilt kan göra stor skada för organisationen på sikt, förutom att 
förändringsarbetet också misslyckas.  
 
Kotter påtalar också risken för att motståndet mot förändringar ökar om 
medlemmarna i organisationen tidigare varit med om plågsamma eller mindre 
lyckade försök till förändringar. Detta påpekar han kan vara försvårande med det 
ökade behovet av förändringar som de delvis nya förutsättningarna i vår omvärld 
utsätter organisationen för. Kotter anser att vi måste acceptera förändringar som en 
del av den naturliga utvecklingen av en organisation, detta inte bara inom den 
vinstdrivande företagsvärlden utan även inom statliga och kommunala inrättningar. 
Det finns dock metoder för att lyckas med organisationsförändringar och därmed en 
ökad möjlighet för organisationen att inte bara överleva utan även att fortsätta att 
utvecklas. Detta menar Kotter menar framträder i två viktiga mönster i de studier han 
genomfört där förändringen lyckats. För det första så verkar fungerande förändringar 
kunna förknippas med en flerstegsprocess som skapar den drivkraft och motivation 
som behövs för att övervinna samtliga orsaker till tröghet och därigenom motstånd 
till processen. För det andra måste processen för att vara effektiv drivas av ett 
högkvalitativt ledarskap (Kotter, 1996: 25- 28). Kotter påtalar vikten av att skilja på 
en effektiv administrativ ledning (management) och ledarskap, vilket jag 
återkommer till i slutet av detta resonemang kring teorimodellen. 
 
2.5.2 Kotters åttastegsprocess 
Kotter påpekar sin skepsis till att presentera ett diagram över en process, vilket han 
anser förenklar verkligheten för mycket. Men för att åskådliggöra flerstegsprocessen 
så har han skapat en tablå tablå där steg 1- 3 utgör förberedandefasen, steg 4- 6 utgör 
genomförandefasen och steg 7- 8 utgör fullföljandefasen (Kotter, 1996: 29- 30);  
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Figur 2:3: Kotters åttastegsprocess som möjliggör att genomföra en framgångsrik 
förändringsprocess (Kotter, 1996: 29).  

1. ATT SKAPA ETT ANGELÄGENHETSMEDVETANDE 
• Undersök marknaden och konkurrenssituationen 
• Identifiera och diskutera kriser, potentiella kriser eller större tillfällen

2. ATT SKAPA DEN VÄGLEDANDE KOALITIONEN 
• Sätt samman en grupp som med tillräckliga befogenheter för att leda förändringen 
• Få gruppen att fungera som ett lag 

3. ATT UTVECKLA EN VISION OCH EN STRATEGI 
• Skapa en vision som hjälper till att ge förändringsinsatsen en inriktning 
• Utveckla strategier för att uppnå denna vision

4. ATT FÖRMEDLA FÖRÄNDRINGSVISIONEN 
• Använd alla kommunikationsmöjligheter för att ständigt förmedla den nya visionen och strategin 
• Se till att den vägledande koalitionen uppvisar det beteende som förväntas av medarbetarna

5. ATT GE BEFOGENHETER FÖR HANDLANDE PÅ BRED BAS 
• Avlägsna hinder 
• Förändra system eller strukturer som underminerar förändringsvisionen 
• Uppmuntra till risktagande och icke-traditionella idéer, aktiviteter och handlingar

6. ATT SKAPA KORTSIKTIGA VINSTER 
• Planera för märkbara vinster 
• Skapa vinsterna 
• Ge märkbar erkänsla och belöningar till dem som gjort vinsterna möjliga

7. ATT BEFÄSTA VAD SOM UPPNÅTTS OCH ATT PRODUCERA FLER FÖRÄNDRINGAR 
• Utnyttja ökad trovärdighet för att förändra alla system, strukturer och policies som inte passar ihop 

och inte passar in i förändringsvisionen 
• Anställ, befordra och utveckla människor som kan genomföra förändringsvisionen 
• Förstärk processen med nya projekt, teman och förändringsfaktorer

8. ATT FÖRANKRA DE NYA INSTÄLLNINGARNA I FÖRETAGSKULTUREN 
• Skapa bättre prestationer genom kund- och produktivitetsorienterat beteende, mer och bättre 

ledarskap och mer effektiv företagsledning 
• Betona sambandet mellan det nya beteendet och framgången
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Kotter påtalar vikten av att inte försöka förändra en organisation genom att endast 
genomföra några av stegen eller att försöka skynda igenom processen (Kotter, 1996: 
30- 32). Sanningen är enligt Kotter att om man inte lyckas fullständigt med de första 
fyra stegen så är det inte möjligt att bygga vidare på processen, lika så blir det en 
ofullständig process om man inte fullföljer det åttonde och sista steget. Processen är 
alltså avhängig av att alla åtta stegen genomförs för att nå en lyckad 
förändringsprocess. Vid de flesta lyckade förändringsprocesser har förändringen 
genomförts i den turordning som de åtta stegen visar, även om man är verksam vid 
flera av faserna samtidigt. Det som är viktigt är att man inte lämnar en fas helt innan 
den står på en tillräckligt solid grund.  
 
Kotter påvisar också genom exempel från sin forskning på hur svårt det kan vara för 
de inblandade att klart säga var i processen man befinner sig. Uppfattningen om var 
man är i processen kan skapa problem för dess genomförande eftersom det kan 
föranleda att man lämnar ett steg innan det är fullbordat och därigenom riskerar hela 
processen. Kotter poängterar också vikten av att man inte går vidare till ett nytt steg 
bara för att man känner sig pressad att åstadkomma något.  
 
Målbilden för den som ser Kotters modell skall vara att den genomförs i den ordning 
som de redovisas, dock är det som sagt av yttersta vikt att man är verksam på flera 
steg samtidigt för att föra processen framåt. Om man inte genomför verksamheten på 
detta sätt riskerar processen att uppfattas som konstlad och påtvingad, därigenom får 
mekanismerna för trögheten till förändring nytt bränsle och riskerar att omkullkasta 
hela processen.  
 
Kopplat till åttastegs processen är det andra av de två mönster som jag redogjorde för 
i en föregående underrubrik, nämligen ledarskapet. Kotter menar att den 
administrativa ledningen (management) är en uppsättning processer som får ett 
komplicerat system av människor och teknologi att löpa problemfritt (Kotter, 1996: 
33- 34). Den administrativa ledningen skall sköta planering, budgetering, 
organisering, personalfrågor, kontroll och problemlösning. Ledarskap däremot är en 
uppsättning processer som de facto skapar företag eller anpassar dem till förändrade 
omständigheter. Kotter menar att ledarskap slår fast hur framtiden borde se ut, ser till 
att människorna i organisationen rättar sig efter denna vision och vidare inspirerar 
den att förverkliga denna trots alla de hinder som kan uppstå. Kotter sammanfattar 
sina tankar enligt följande; 
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Figur 2:4: Kotters syn på skillnaden mellan management och ledarskap (Kotter, 
1996: 34). 
 
Kotter menar vidare att framgångsrika förändringar består till mellan 70 och 90 
procent av ledarskap, medan endast 10 till 30 procent skulle bestå av administrativ 
ledning. I det samhälle som växte fram under 1900- talet skapades det ett behov av 
administrativ ledning för att kunna hantera alla de nya företag och de redan befintliga 
och ständigt växande företagen. Detta menar Kotter berodde på att det saknades 
tillräckligt med goda ledare för att hantera tillväxten. I sin tur har även detta påverkat 
utbildningsväsendet som producerar administratörer i stället för ledare. Framgången 
eller marknadsdominansen för en organisation skapar ofta tillväxt och det blir en 
utmaning att kunna kontrollera ett allt större företag. Tendensen i dessa fall blir att 
man vänder fokus inåt mot organisationen och man fostrar medarbetarna i 
organisationen till goda administratörer i stället för ledare. Detta medför att 
byråkratiseringen och inåtvändheten tar över organisationens agenda. Vid eventuell 
fortsatt dominans inom sin marknad, eller under fortsatt tillväxt, så menar Kotter att 
man underlåter att ta i tu med sina problem och det uppstår i stället en ohälsosam 
arrogans i organisationen. Dessa negativa utmärkande drag försvårar försöken till att 
genomföra en förändringsprocess. För FM så skulle Kotters resonemang kunna 
överföras till att organisationens ställning är av monopolitisk art och därigenom har 
en form av marknadsdominans som skulle kunna medge att denna typ av problem 
även finns inom vår organisation. 

FÖRETAGSLEDNING 
• Planering och budgetering: 

Upprätta detaljerade steg och tidtabeller
för att uppnå nödvändiga resultat och
anslå sedan de resurser som krävs för att
genomföra processen. 

• Organisation och personal: 
Etablera en struktur för att genomdriva
plankraven, bemanna denna struktur,
utdela ansvar och befogenheter för att
genomdriva planen, skapa policies och
procedurer till vägledning och skapa
metoder eller rutiner för att övervaka
genomförandet. 

• Kontroll och problemlösning 
Övervaka resultat, identifiera avvikelser
från planen, planera och organisera sedan
för att lösa dessa problem. 

LEDARSKAP 
• Skapa en riktning: 

Utveckla en framtidsvision – gärna i den
avlägsna framtiden – och strategier för att
åstadkomma de förändringar som behövs
för  att genomföra denna vision. 

• Samordna medarbetarna: 
Förmedla riktningen i ord och handling
till alla vilkas samarbete kan behövas, så
att det skapas lag och koalitioner som
förstår visionen och strategierna och
accepterar deras giltighet. 

• Motivera och inspirera: 
Entusiasmera medarbetare till att
övervinna större politiska, byråkratiska
och resursmässiga hinder för förändringen
genom att tillgodose grundläggande men
ofta ouppfyllda mänskliga behov. 

Skapar en viss förutsägbarhet och
ordning och har potential att
kontinuerligt ge de kortsiktiga resultat
som olika intressenter förväntar sig (t
ex kunder som förväntar sig
leveranser i tid, aktieägare som
förväntar sig att budgeten skall
hållas) 

Skapar förändring, som ofta kan vara
dramatisk, och har potentialen att
åstadkomma mycket gynnsamma
förändringar ( t ex nya produkter som
kunderna vill ha, nya attityder till
arbetsrelationer som bidrar till att
göra ett företag mera
konkurrenskraftigt).
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Konsekvenserna för en organisation som utsätts för självgodhetens verkningar blir 
enligt Kotter att individerna inom denna inte skapar en tillräckligt stark vägledande 
koalition, vilken i stället innehåller människor som inte har ett tillräckligt ledarskap 
och som inte lärt sig tänka i andra termer än hierarki och administrativ ledning 
(Kotter, 1996: 37). Dessa personer menar han heller inte har förmågan att skapa och 
genomdriva visioner och strategier. Den administrativa ledningen är även bra på att 
kväsa initiativförmågan och kreativiteten hos medarbetarna genom att agera utifrån 
strukturer, system och planer. En bieffekt av detta är att dessa personer även ofta tar 
ut segern i förskott avseende en förändringsprocess eftersom de följer just planer, 
vilken ofta innehåller färdiga datum för när en förändring skall vara genomförd och 
klar. 
 
Kopplat till ovan redovisade fenomen menar Kotter även att personer som är i en 
ledande befattning i större och äldre organisationer har stora problem att starta en 
förändringsprocess på grund av bristen på ledarskap förenat med arrogans, isolering 
och byråkrati. I sådana organisationer, med ett överflöd av administrativ ledning och 
brist på ledarskap, kommer det att krävas betydligt mer pådrivning än draghjälp för 
att överhuvudtaget ha en chans att lyckas. Att upprätta en plan för förändringsarbetet 
som sedan överlämnas till någon annan som skall genomföra den är enligt Kotter inte 
förenligt med de kriterier som han menar präglar förändringsarbete; uppoffring, 
hängivenhet och kreativitet. Dessa egenskaper kan dessutom sällan framtvingas hos 
en människa.  
 
Organisationer med för mycket administrativ ledning har också en tendens att 
förringa de svårigheter som förändringsprocessen innebär, de åtta stegen reduceras 
ofta till tre. De delprojekt som hjälper förändringsprocessen framåt reduceras eller 
slås samman och kommunikationen begränsas. Detta mynnar ut i att endast en liten 
grupp är delaktiga i processen och resultatet blir en stor besvikelse för 
organisationen. Det skall även slutligen framhärdas vikten av att administrera 
förändringarna, utan vilken det är lätt att förlora kontrollen över processen. Detta är 
dock som ovan redovisat sällan en bristvara inom organisationen, det är i stället 
kampen för att framhäva ledarskapet mot den administrativa ledningen man skall 
fokusera sig på (Kotter, 1996: 39). 
 
Sammanfattningsvis så baserar Kotter sin teorimodell på två viktiga mönster; 
flerstegsprocessen och ledarskapet. Vid själva genomförandet är det viktigt att man 
låter förändringen ske i flera steg samtidigt för att organisationen skall uppfatta den 
som trovärdig och den skall kunna fortsätta att drivas framåt. Organisationen får inte 
heller lämna ett steg för att gå vidare mot nästa innan det står på en stadig grund i 
tron om att det går att skynda på processen på det viset. Alla steg i processen är lika 
viktiga, och det föregående steget är den bas utifrån vilken nästa steg skall byggas. 
Över hela förändringsprocessen skall ledarskapet lysa som en ledstjärna för de som 
är i ledande positioner, så att hela organisationen kan bli delaktig i processen. Med 
för mycket administrativ ledning, och därigenom hierarkiskt tänkande och byråkrati, 
kommer förändringen att avstanna innan den knappt ens påbörjats. En organisation 
som vill genomföra en framgångsrik förändringsprocess måste såväl förstå och följa 
flerstegsprocessen, så väl som att förstå och nyttja det ledarskapskapital som 
organisationen förfogar över. 
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2.6 Forskarens teorisyntes för uppsatsen 
2.6.1 Inledning 
Efter detta ganska omfattande teoretiska resonemang kring förändringar inom 
organisationer är det på sin plats med en summering inför det fortsatta resonemanget 
kring uppsatsens metod. Min strävan har varit att påvisa olika typer av faktorer som 
kan påverka en förändringsprocess inom en organisation, för att sedan beskriva en 
teorimodell som tar dessa faktorer i beaktning och som även kan appliceras på den 
process som jag skall bedriva min forskning mot. Det övergripande budskapet som 
mitt teoretiska resonemang skall förmedla är vilka svåra och varierande hinder en 
organisation står inför när den avser att genomföra en förändringsprocess. 
Naturligtvis är det på intet sätt ett omöjligt projekt, men för att nå framgång så krävs 
det en god kunskap om en sådan process utifrån en mängd olika aspekter. De som 
leder organisationen och förändringen skall dessutom inte bara förstå rena processer, 
de skall även förstå vad människorna i organisationen och organisationen i sig själv 
kräver och behöver för att kunna förstå och ta till sig en förändring. Dessutom kanske 
den stundande förändringen är till nackdel för den enskilde eller kollektivet utifrån 
den situation som råder i organisationen. För att min forskning skall bli förståelig för 
läsaren så kräver det också att jag redogör för vissa av mina utgångsvärden och 
redogör för min förförståelse. 
 
2.6.2 Organisatoriskt synsätt 
Blomgren (1997) (enligt ref Larsson & Kallenberg, 2003: 132- 133) menar att det 
inte är problemfritt att vi ser på organisationer utifrån olika perspektiv. 
Organisationer innehåller alltid spänningar beroende på motsättningar mellan skilda 
kulturer och intressen, strukturella olikheter och dolda konflikter. Olika teoretiska 
utgångspunkter leder till olikheter i hur man värderar vad som är viktigt för 
organisationen, hur man anser att resurser skall fördelas och problem åtgärdas. Vilka 
olikheter som uppstår i en organisation beror bland annat på hur den organisatoriska 
strukturen ser ut och på personligheten hos dem som arbetar i organisationen.  
 
Eftersom min forskning avser FM organisatoriska struktur och hur den rationellt 
styrs och förändras så inriktar jag följaktligen mitt fortsatta resonemang på den 
organisatoriska strukturen. Blomgren (ibid) menar fortsatt att den organisatoriska 
strukturen avgörs av alla de planer, regler, avtal och bestämmelser som reglerar 
vilken kompetens de som rekryteras skall ha och som styr hur arbetet skall utföras 
samt vilka resultat som skall uppnås. Strukturen är till för att allt arbete inom 
organisationen skall inriktas mot det gemensamma målet. Samtidigt så utgör 
strukturen ett problem genom att den skapar olikheter och skiljelinjer som kan 
motverka strävan efter den gemensamma effektiviteten. Oavsett vilken 
organisationstyp man väljer skapas skiljelinjer. Kontentan av detta är att det kan 
skapas ett slags vattentäta skott som sänker kapaciteten. Ledarens roll blir att försöka 
motverka denna inbyggda strukturella svaghet, ett sätt är att uppmuntra 
kommunikation, så väl vertikal som horisontell. 
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I min forskning kommer jag att utgå ifrån synsättet att FM är en organisation som i 
huvudsak vill fungera utifrån ett rationalistiskt synsätt, vilket delas av Larsson & 
Kallengren (2003: 135). Detta motiverar jag även med på vilket sätt man hittills 
bedrivit organisationsförändringar inom FM, d v s genom att förändra delar av 
organisationen utan att ta i beaktning att det skulle påverka helheten (Nordström, 
2002). Min uppfattning stärks vidare av det resonemang som Blomgren (1997) 
(enligt ref Larsson & Kallengren, 2003: 134) för avseende hur kulturen ärvs vidare 
av nästa generation i ett rationalistiskt perspektiv. Här uppstår konflikter mellan dem 
som vill bevara det gamla och de som vill förändra. Den som fäller avgörandet 
avseende den fortsatta färdriktningen är exekutiven, eller ytterst huvudmannen.  
 
Om de nya uppgifterna, med därtill kopplade resurser som FM erhållit av regeringen, 
kräver nya strukturer och ändrad ansvarsfördelning är det ÖB som har både ansvaret 
och verktygen för att genomföra detta. Baserat på detta blir det viktigt för FM att 
utforma en struktur som är så optimalt anpassad till de mål som regeringen satt upp. 
Det är ÖB: s uppgift att så effektivt som möjligt nå det mål som regeringen bestämt 
genom att utforma effektiva, rationella strukturer, en stödjande kultur samt att 
kontrollera och samordna. Ytterligare ett motiv till att FM förefaller betrakta sig själv 
ur ett rationalistiskt perspektiv är på vilket sätt FM centrala ledning styr 
organisationen, genom uppdrag efter att ha tilldelat medel och resurser. På detta sätt 
kan man uppfatta att organisationen är huvudmannens verktyg för att nå de mål man 
ställt. Allt som sker inom organisationen är en funktion av de mål som huvudmannen 
satt upp, exempelvis så utbildar FM värnpliktiga som skall fylla de krigsförband som 
sedan sätts upp för att lösa organisationens nuvarande fyra huvuduppgifter.  
 
En faktor som kan komplicera situationen är de tendenser som finns på att 
huvudmannen ser organisationen ur ett systemteoretiskt perspektiv, där FM ses som 
en del av många resurser som fyller vissa av de krav som samhället och övriga 
intressenter ställer på organisationen. Detta resonemang stärks genom på vilket sätt 
FM har förändrats mot sin omvärld i och med det att det traditionella militära hotet 
har bytts ut mot nya och delvis helt annorlunda hot. FM har med detta utåtriktade 
synsätt antingen försökt anpassa sig mot de nya krav och förväntningar som de olika 
intressenterna ställer, eller också har man önskat att omgivningen skall tolka ansatsen 
på detta vis, för att kunna bevara de delar av organisationen som man själv anser är 
väsentliga. Oavsett syfte är målet att även framgent ha ett existentiellt berättigande 
för FM som organisation. FM huvudman styr alltså organisationen på ett vis, medan 
FM exekutiva ledning styr organisationen internt på ett annat. 
 
I ett rationalistiskt perspektiv skulle huvudmannen ställa nya uppgifter till FM, vilka 
sedan skall omsättas av exekutiven. Men är det så det går till i FM: s fall? Är det inte 
på det viset att FM kommer med förslag till huvudmannen på vilka uppgifter FM kan 
lösa, just för att säkerställa sin fortsatta överlevnad? Detta resonemang stöds av det 
faktum att även försvarsministerns militäre rådgivare, brigadgeneralen Michael 
Moore, säger att FM i och med den nya krigföringen (RMA) måste platta ut 
organisationen och arbeta aktivt med att bryta hierarkierna. Han anser också att FM 
skall bli en lärande organisation och att det gemensamma i organisationen skall lyftas 
fram fortsättningsvis (Moore 2000). Vad dessa eventuellt skilda synsätt på 
organisationen, som den exekutiva ledningen då har att hantera inom organisationen 
och mot huvudmannen, möjligen kan ha för inverkan på en förändringsprocess inom 
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FM är svårt att svara på. Om det under den fortsatta forskningen kan påvisas att det 
finns någon relevans för att detta påverkar FM strategiska förändringsarbete kommer 
det självfallet att redogöras för. 
 
2.6.3 Konklusion av organisatoriskt synsätt och dess inverkan på 

forskningen 
Utgående ifrån det perspektiv jag ovan beskrivit avseende hur organisationen önskar 
fungera, måste jag sedan under den fortsatta forskningen kunna förstå och redogöra 
för med vilket motiv och vilken typ av förändring som FM genomfört i och med LU 
02. Jag måste förstå och förklara i vilken situation som FM befann sig i när man 
påbörjade LU 02 projektet, vad skälen var till att man agerade som man gjorde. Det 
är viktigt att kunna se om skälen till den typ av förändring man genomfört hängde 
ihop med sättet man förändrade sig på, d v s om man använde rätt metoder för att nå 
de mål man satt upp, i förhållande till vilken typ av förändring man ansåg sig 
bedriva. Utifrån dessa grundläggande fakta kan jag sedan gå vidare och analysera om 
man tagit hänsyn till det motstånd som normalt finns inom en organisation och dess 
enskilda medarbetare vid en viss typ av förändring. 
 
Men för att detta skall bli relevant mot den problemformulering som jag ställt upp, så 
kräver det att jag också kan följa hela det förlopp som denna förändringsprocess har 
haft. För att det i sin tur skall bli genomförbart utifrån de kriterier som jag 
teoretiserat kring, så måste jag kunna analysera förloppet mot en teoretisk modell. 
Utan denna modell så bli även den vetenskapliga ansatsen i min forskning klart 
bristfällig. Jag måste i samband med detta även kunna förstå och påvisa vilken 
eventuell påverkan enskilda individer som varit drivande i förändringsprocessen 
inom organisationen har haft på resultatet. Vikten av det exekutiva ledarskapet inom 
organisationen är därmed av yttersta relevans.  
 
Baserat på mitt grundläggande teoretiska resonemang och den syntes jag försökt 
förmedla  anser jag mig motivera användandet av Kotters teorimodell om strategiskt 
förändringsarbete i min forskning. Kotter har bedrivit omfattande och mångårig 
forskning om strategisk förändring och presenterar på ett mycket pedagogiskt och 
överskådligt sätt en modell för att lyckas med strategiskt förändringsarbete under 
2000-talet. Just detta faktum, att modellen är anpassad för de förutsättningar som 
gäller efter det att östra Europa ändrat sin politiska inriktning och påbörjat 
integreringen med västvärlden och den samtidigt globalt ökade ekonomiska 
integrationen, gör att den är relevant för att undersöka Försvarsmakten och dess 
förändringar utifrån de delvis helt nya politiska och ekonomiska förutsättningar som 
råder.  
 
Kotter har fastställt ett typiskt mönster för framgångsrika strategiska 
förändringsprocesser, vilket kan sammanfattas i åtta olika punkter som i sin tur 
indelas i tre olika faser; förbereda, genomföra och fullfölja (Bruzelius & Skärvad, 
2000: 389). I den fasindelning som Kotter gjort kan alltså klart se kopplingen till 
Lewins klassiska fasmodell från 1951. I Kotters teorimodell inryms alla de faktorer 
som jag anser tillsammans med det empiriska materialet kommer att kunna svara upp 
mot min problemformulering på bästa sätt, den tar direkt eller indirekt hänsyn till de 
bakomliggande faktorer som jag redogjort för i övrigt i detta kapitel. Här kan som 
exempel på teoriknytning mellan den grundläggande teoridiskussionen och Kotters 
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teorimodell nämnas hur man beaktar förändringsmotståndet hos individerna inom en 
organisation, en organisations insiktströghet och manövertröghet, hur man 
motarbetar den dynamiska konservatismen inom organisationen och vikten av att inse 
vilka grundläggande behov organisationens medlemmar måste få tillfredsställda för 
att orka arbeta vidare med de förändringar som organisationen önskar uppnå. 
Teorimodellen tar även hänsyn till vikten av ledarskap inom en organisation, så väl 
före, efter och under en förändringsprocess vilket är av stor vikt för att kunna lyckas 
nå de mål man satt upp med förändringen. Men för att det empiriska materialet skall 
gå att använda för forskningen måste man veta hur och på vilket sätt man skall samla 
in, bearbeta, analysera och presentera det. Därför passar det nu bra att gå in på det 
metodologiska resonemanget i uppsatsen. 

3. Forskningsmetod 
3.1 Inledning och grundläggande begrepp 
För att redogöra för hur jag förstått efter vilken metod jag skall bedriva min 
forskning har jag utgått ifrån min problemformulering (Jacobsen 2002). 
Problemformuleringen löper sedan som en röd tråd i det resonemang som jag för i 
detta metodkapitel och påvisar hur den är utgångspunkten för det metodologiska 
resonemanget. Resonemanget avslutas sedan med en sammanfattning där jag 
återkopplar min redogörelse mot problemformuleringen. 
 
När jag skall studera det ämne jag valt för uppsatsen så måste jag först fråga mig 
vilken syn på kunskap som råder, d v s vad är det som styr produktionen av 
vetenskaplig kunskap. Inledningsvis är det därmed viktigt att definiera begreppet 
metod; ”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne som man 
skall skriva om och hur man ämnar behandla ämnet”. Metoden påverkar och 
genomsyrar hela uppsatsen. Man kan exempelvis göra en enkel beskrivning, att 
binda sig för att göra vissa jämförelser, att formulera hypoteser eller att göra 
förutsägelser (Ejvegård, 1993: 29)”. Detta förhållningssätt delas också av Andersson 
(red) (1994: 30) som fastställer att metodläran är själva hantverket. Den skall säga 
mig vilka tillvägagångssätt jag skall använda och vilka regler jag skall följa för att 
genomföra en bra vetenskaplig undersökning.  
 
Viktigt är också att reda ut vilken teknik jag avser att nyttja i uppsatsen. Med teknik 
åsyftar Ejvegård (1993: 29) på vilket sätt man för uppsatsen samlar in material för att 
kunna beskriva, jämföra, sätta upp hypoteser eller förutsäga något. Han menar att 
materialinsamlingen rent praktiskt kan ske genom t.ex. intervjuer, enkäter och 
innehållsanalys. Men för att kunna förstå vilken förklarings- eller förståelseansats jag 
kommer att nyttja, vilket förhållningssätt jag avser att ha till det jag studerar samt 
även förklara vilket angreppssätt eller metod som jag avser att använda mig av, så 
skall jag börja med att redogöra för uppsatsens design. 
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3.2 Uppsatsens design och problemställning 
I den problemformulering jag satt upp för min forskning framgår det att det är en 
process i en statlig och offentlig myndighet som jag skall granska. Alla statliga 
myndigheter har en lagstadgad styrning för hur de skall hantera sina offentliga 
handlingar och dokument där de styr och reglerar sin verksamhet. FM offentliga 
handlingar är tillika organisationens officiella handlingar, detta innebär att de beslut, 
styrningar och direktiv som finns där i också är dess reella syn på en specifik 
händelse eller sakförhållande. De officiella och offentliga handlingarna kan dessutom 
betraktas om primärhandlingar i och med att de är just formellt upprättade av 
organisationen i anslutning till de processer som undersöks.  
 
I en så stor myndighet som FM måste erfarenheter av beslut och olika verksamheter 
dokumenteras, eftersom personalrörligheten är stor inom organisationen och ingen 
kan vid genomförandet säga vem som kan komma att behöva nyttja erfarenheterna 
som dragits i samband med en specifik händelse. Förståelsen blir därmed att det 
organisatoriska minnet till stor del är upphängd på organisationens förmåga att 
dokumentera sin verksamhet. Myndigheten FM styrs av regering och riksdag och 
eventuella förändringar i dess organisation skall godkännas av regeringen. Med den 
problemställning som min uppsats har finns det därmed heller inga handlingar som 
kan eller behöver undantas från offentlighetsprincipen. 
 
Processen som granskats är alltså öppen och tillgänglig för allmänheten enligt 
offentlighetsprincipen. Detta förklarar för mig att jag skall söka mitt empiriska 
material för min forskning i dessa offentliga handlingar. Fördelen med detta är att det 
enkelt går att kontrollera och verifiera empirin avseende denna del i min uppsats. Det 
är även till fördel för den som eventuellt önskar att fortsätta forska i anslutning till 
ämnet, i och med att materialet som använts i forskningen åter enkelt går att ta fram. 
Ytterligare en styrka för det skrivna empiriska materialet är att det är skrivet av 
personer som varit involverade i den process jag skall undersöka. Med detta 
resonemang kan jag också förstå att huvuddelen av mitt empiriska material kommer 
att bestå av litteraturstudier utgående från officiella dokument. Men för att kunna 
bredda det empiriska underlaget, och kunna förstå vad olika befattningshavare som 
deltagit i processen har tyckt och tänkt, och kunna förstå vilken påverkan viktiga 
aspekter som t.ex. ledarskap har haft, så avser jag att komplettera med någon form av 
intervjuer. Valet av respondenter måste därmed omfatta personer som har haft en 
delaktighet i den process jag bedriver min forskning kring och som kan ha kännedom 
om överväganden och beslut som aldrig dokumenterats.  
 
I min forskning önskar jag genom den problemställning jag upprättat, och redogjort 
för enligt ovan, att studera djupet av och förstå en speciell situation i ett speciellt 
sammanhang. Analysen av problemställningen säger att den är beskrivande och 
oklar. Enligt Jacobsen (2002: 80) så är det ett sätt att förklara en problemställning 
när man skall beskriva ett tillstånd som man inte känner till, t.ex. ett skeende i en 
organisation. Utifrån denna förståelse innebär det att jag kan säga vilken 
undersökningsuppläggning jag skall använda för min forskning. Min 
undersökningsuppläggning skall vara av intensiv och beskrivande karaktär i sin 
utformning (ibid, 131- 133). Detta innebär att styrkan i utformningen är att få fram 
relevanta data, informationen blir inte lösryckt från sitt samanhang och omfattar 
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många detaljer. I och med att jag konkretiserat min problemställning och 
undersökningsuppläggning så kan jag därmed gå vidare med att förstå vilken 
metodologisk uppbyggnad min forskning skall ha. 

3.3 Förklarings- och förståelseansatser 
Metodikens första problem är oenigheten gällande vilken strategi som är bäst lämpad 
för att få grepp om verkligheten (Jacobsen, 2002: 34). Enligt Alvesson & Sköldberg 
(1994; 41) och Jacobsen (2002: 34- 35) brukar man vanligtvis inom 
metodlitteraturen skilja på två olika typer av förklaringsmodeller, induktion och 
deduktion. Dessa är inom logiken kända som typer av slutledning och inom 
vetenskapsteorin tillika som typer av förklaring. En induktiv ansats utgår ifrån en 
mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa 
också är generellt giltigt. Detta förhållningssätt delas även av Andersen (red.) (1998: 
34) som menar att den induktiva principen är baserad på tanken att allt vetande börjar 
som en serie enskilda observationer. 
 
En deduktiv ansats utgår då tvärtom från en generell regel och hävdar att denna 
förklarar ett visst fall av intresse. Riskfylldheten blir mindre i denna ansats, till priset 
av att den verkar förutsätta vad den skall förklara, nämligen att den allmänna regeln 
alltid gäller, så även i det aktuella fallet (Alvesson & Sköldberg, 1994: 41). Utgående 
från min problemställning är därmed induktionen den förklarings- och 
förståelseansats som jag bör välja, eftersom jag utgår från empiri och inte teori. Men 
man kan även när man tycker att dessa bägge förklarings- och förståelseansatser inte 
räcker till nyttja abduktion. 
 
Abduktion menar Alvesson & Sköldberg (ibid, 42) i realiteten torde vara den metod 
som används vid många fallstudiebaserade undersökningar. Med detta menar man att 
ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som om det vore 
riktigt förklarar fallet i fråga. Grundläggande är att förstå att induktion utgår från 
empiri och deduktion från teori. Abduktionen i sin tur utgår också från empiriska 
fakta som induktionen men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger i så 
motto närmare deduktionen. Analysen av empirin kan som exempel mycket väl 
kombineras av, eller förgripas av, studier av tidigare teori i litteraturen. Inte då i 
meningen som mekanisk applicering på enskilda fall utan som inspirationskälla för 
upptäckt av mönster som ger förståelse. Under forskningsprocessen sker således en 
alternering mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i 
skenet av varandra (ibid, 42). Kritiken mot den induktiva ansatsen är just att den 
underliggande strukturen eller situationen inte tas med i bilden, utan enbart är ett 
mekaniskt, yttre samband. Metoden framställer en allmän regel ur en mängd 
iakttagelser som baserar sig på ett koncentrat av vad som redan innehålls i studierna 
själva (ibid, 41). Dessa begränsningar i induktionen, i kombination med att även 
abduktionen medger mig möjlighet utgå ifrån empiri och att återkoppla till studier av 
tidigare teori i litteraturen, gör att jag kommer att använda mig av en abduktiv 
förklarings- och förståelseansats. 
 
Detta kan sedan kopplas samman mot det som Jacobsen (2002: 35- 36) kallar 
metodikens andra problem, att förstå utifrån individen eller helheten. För att bedriva 
forskning mot den problemställning jag ställt måste jag veta hur jag skall förstå 
sociala fenomen. En holistisk ansats understryker att ett fenomen måste förstås som 
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ett komplext samspel mellan enskilda individer och det speciella sammanhang som 
de ingår i. Eftersom jag studerar en organisation och vad som skett under en speciell 
process vill jag förstå sammanhanget mellan vad människor säger och gör, och det 
sammanhang där de säger och gör det (ibid, 36). 

3.4 Förhållningssätt 
Eftersom jag kommer att samla mitt empiriska material genom litteraturstudier och 
någon form av intervjuer med respondenter som varit delaktiga i den process jag 
forskar mot, så är det logiskt att söka efter ett förhållningssätt till det jag skall studera 
som stödjer detta. För att gå vidare med detta kommer jag att behöva reda ut det som 
Jacobsen (2002: 36- 37) kallar metodikens tredje problem, närhet eller distans? I och 
med att jag skall förstå ett komplext samspel mellan delar och helhet, d v s 
förhållandet mellan en projektgrupp och ett organisatoriskt skeende inom en given 
organisatorisk ram och det speciella sammanhang de ingår i, så säger det mig att jag 
med ett avstånd till respondenterna inte får möjligheten att gå djupare in i den 
enskilde individens uppfattning och tolkning av ett system. Individernas förståelse, 
uppfattning och tolkning av sin situation som projektgrupp och vilken roll de spelar 
för helheten blir därmed väsentlig att förstå. Enligt Jacobsen (ibid, 37) så kräver 
denna närhet helst att forskaren skall gå in i en relation – helst också jämlik – med 
dem han undersöker för att förstå dem på deras egna premisser.  Detta är då i rak 
motsats till det positivistiska idealet, som önskar framställa forskningen som något 
neutralt och objektivt. Jag skall säledes använda mig av en förståelsebaserad attityd 
eller förhållningssätt.  
 
För mig som forskare står det därmed klart att jag skall använda mig av ett 
hermeneutiskt förhållningssätt till det material jag skall analysera för att slutligen 
kunna nå syftet med min forskning. Hermeneutiken studerar sitt objekt genom att 
först förstå helheten för att därefter pendla mellan del och helhet och betrakta 
objektet på ett subjektivt sätt (Alvesson & Sköldberg, 1994: 25). Hermeneutiken har 
sina rötter i renässansen och två parallella, delvis samverkande riktningar – den 
protestantiska bibelanalysen och det humanistiska studiet av antika klassiker. 
Texttolkning (exegetik) är dess utgångspunkt. Ett av huvudtemana för hermeneutiken 
har redan från dess tillkomst varit att meningen hos en del endast kan förstås om den 
sätts i samband med helheten. Som exempel påvisar man detta genom att en bibeltext 
endast kan förstås om den sätts i samband med hela bibeln. Det omvända 
förhållandet blir då att helheten består av delar och därför endast kan förstå ur dessa. 
Detta begrepp kallas för den hermeneutiska cirkeln och innebär att delen endast kan 
förstås ur helheten och helheten endast ur delarna (ibid, 115- 116).  
 
För att en forskare som använder sig av ett hermeneutiskt förhållningssätt skall 
kunna studera sitt objekt måste han använda sig av sin förståelse, tankar, intryck, 
känslor och kunskap som en tillgång för att kunna tolka och förstå detta objekt. 
Forskaren skall ställa helheten i relation till delarna och pendla mellan del och helhet 
för att skapa den bästa möjliga förståelsen (Patel & Davidson, 1991: 26- 27).  
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3.5 Angreppssätt eller metod 
I Jacobsens (2002: 38) fjärde frågeställning om valet mellan ord och siffror så gäller 
det att förstå vilket angreppssätt som forskningen kräver. För att närmare förstå vad 
Jacobsen menar så skiljer man ofta inom metodläran mellan de kvalitativa och de 
kvantitativa metoderna. Dessa metoder kan dock snarare definieras som två olika 
grupper av metoder med vissa gemensamma kännetecken (Andersen (red.), 1998; 
69- 70).  
 
När man talar om kvalitativa eller kvantitativa metoder kan man också associera till 
bestämda undersökningsmetoder, t.ex. en strukturerad i motsats till en ostrukturerad 
intervju, eller lägga tonvikten på hur det insamlade materialet skall bearbetas. I det 
förstnämnda fallet av intervjuer koncentrerar man sig på förhållandet mellan 
forskaren och det som utforskas, medan man i det andra fallet lägger tonvikten på de 
sätt på vilka det insamlade faktamaterialet bearbetas och hur man tolkar och 
presenterar sina fakta (Andersen (red.), 1998; 69- 70). Först skall jag dock redogöra 
för vilken undersökningsmetod som jag skall använda i uppsatsen. 
 
Om fallet varit att jag i min problemformulering önskat undersöka hur organisationen 
eller officerskåren som grupp ser på FM förmåga att genomföra förändringar skulle 
en kvantitativ ansats kanske också ha varit lämplig, eftersom det då är viktigt med att 
få en stor bredd på antalet respondenter. Men eftersom jag i min problemformulering 
fastslagit att jag vill förstå en speciell situation, ett fenomen så finns det en 
anknytning till den vetenskapsansats som syftar till att tolka eller förstå. Jacobsen 
(2002: 145) menar att en kvalitativ metod i regel är avsedd för att få fram hur 
människor tolkar och förstår en given situation. Jacobsen (ibid, 146) menar även på 
att det ofta finns ett starkt samband mellan intensiv undersökningsuppläggning och 
kvalitativa metoder av två skäl.  
 
För det första är intensiva utformningar mycket lämpliga för att belysa 
problemställningar där vi är intresserade av djup, nyanser, förhållandet mellan 
individ och kontext – d v s samma faktorer som är motivet för att välja en öppen 
(kvalitativ) ansats. För det andra av rent pragmatiska skäl, eftersom kvalitativa 
ansatser är resurskrävande både under datainsamlingen och under analysfasen. Det 
finns inte tid och resurser att genomföra många intervjuer och det tar för mycket 
kapacitet att analysera stora mängder ostrukturerad information. Därmed blir 
kvalitativa metoder oftast intensiva genom att man väljer ut ett eller ett fåtal fall eller 
enheter. Med detta resonemang är det tämligen tydligt att min forskning skall ha en 
kvalitativ metod.  
 
Den kvalitativa metodens utgångspunkt är att varje fenomen består av en unik 
kombination av kvaliteter eller egenskaper och att man därför inte kan mäta eller 
väga det. Motsvarande koppling som görs med de kvantitativa metoderna och 
positivismen kan alltså också göras mellan de kvalitativa metoderna och 
hermeneutiken. Den kvalitativa metoden använder sig alltså inte av matematiska tal 
utan omfattar eller resulterar i verbala formuleringar, skrivande eller talande. Utsagor 
sker verbalt och instrumenten består av det traditionella ”ordet” (Backman, 1998: 
31). En intervju som insamlingsunderlag av fakta är här av mindre strukturerad grad 
och den undersökta personen är för forskaren ett subjekt i en dubbelriktad 
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kommunikation (Andersen (red), 1998: 72). Inom metodlitteraturen påpekas 
svårigheten att klart och entydigt definiera den kvalitativa metoden (Andersen (red) 
1998: 71, Backman, 1998: 31, Alvesson & Sköldberg 1994: 10). Dock är 
betraktandet av och fokusering på öppen, mångtydig empiri ett centralt kriterium, 
även om en del kvalitativa metoder också betonar vikten av kategoriseringar. 
Huvudargumenten för den kvalitativa metoden är; förståelse, intersubjektivitet, 
teorigenerering, validitet, upptäckt, variation och kanske framför allt nyfikenhet 
(Starrin et al, 1991: 9). 
 

3.6 Teknik för faktainsamling 
Avseende faktainsamling så finns det en mängd olika sätt att göra detta på för sin 
forskningsansats, t.ex. litteratursökning, intervjuer, observationer eller enkäter. 
Intervjuer är en form av teknik som, liksom den närbesläktade enkäten, bygger på 
frågor (Patel & Davidson, 1991: 60). Kopplat till det resonemang som jag fört hittills 
i metodkapitlet så är det tämligen logiskt hur jag skall välja ut storleken på den grupp 
av respondenter som jag skall intervjua och vilken typ av intervju jag skall 
genomföra. Enligt Jacobsen (2002: 143) så är en av nackdelarna med den kvalitativa 
metoden att den är resurskrävande. Detta innebär att man måste nöja sig med ett fåtal 
respondenter, jag skall alltså prioritera många variabler framför många enheter, 
vilket därmed motsvarar en intensiv utformning. 
 
Inom den kvalitativa metoden menar Jacobsen (ibid, 159- 160) att den vanligaste 
metoden för datainsamling är den individuella, öppna intervjun. Denna 
intervjumetod är lämplig när man har relativt få enheter att undersöka, när man är 
intresserad av vad den enskilde individen säger och när man är intresserad av hur 
individen tolkar och lägger mening i speciella fenomen. Den typ av öppna intervjuer 
som jag avser att använda mig av är vanligtvis sådana som är personliga i den 
meningen att intervjuaren träffar respondenten och genomför intervjun, men 
intervjuer kan även genomföras via ett telefonsamtal. Enligt Jacobsen (2002: 161) 
skapas det lättare en förtrolig stämning när man samtalar om känsliga ämnen ansikte 
mot ansikte, varför jag väljer att genomföra den personligt och inte via telefonsamtal.  
 
När man arbetar med frågor för att samla information måste man beakta två aspekter. 
Dels måste man tänka på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det 
gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Detta kallas grad av 
standardisering. Dels måste man tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för 
respondenten att tolka fritt beroende på sin egen ställning eller tidigare erfarenheter. 
Detta kallas grad av strukturering (Patel & Davidson, 1991: 60- 61). 
 
Intervjuer som genomförs när man själv formulerar frågorna under intervjun och 
ställer frågorna i en ordning som är lämplig för en viss respondent, är intervjuer med 
låg grad av standardisering eller är helt ostandardiserade intervjuer. Vid helt 
standardiserade intervjuer ställer man likalydande frågor i exakt samma ordning till 
varje respondent. Graden av standardisering har sin utgångspunkt i principer om 
mätning varför helt standardiserade intervjuer oftast används i sådana sammanhang 
där man vill kunna jämföra och generalisera. En annan form av standardiserad 
intervju är när den skrivs ner och formar början till en enkät, eftersom enkäten just är 
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konstruerad på ett sätt att varje respondent ska svara på likalydande frågor i samma 
ordning. 
 
Avseende graden av strukturering så handlar det om vilket svarsutrymme som 
respondenten får. I en helt strukturerad intervju lämnas mycket lite utrymme för 
respondenten att svara inom och man kan förutsäga vilka alternativa svar som är 
möjliga. I en helt eller delvis ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt eller 
nästan maximalt utrymme för respondenten att svara inom (Patel & Davidson, 1991: 
61). Följaktligen kommer jag, utifrån det resonemang som jag hittills fört i detta 
kapitel, att använda mig av en intervjuform som har en låg grad av strukturering och 
en låg grad av standardisering. 
 
Eftersom intervjun bygger på en dubbelriktad kommunikation och ett ömsesidigt 
förtroende mellan intervjuaren och respondenten, bör man även klarlägga vissa 
förhållningsregler för att möjliggöra förutsättningarna för bästa möjliga empiriska 
underlag för sin forskning. Som intervjuare måste man tydliggöra vikten av den 
respondent och de svar han eller hon lämnar för den forskning som skall genomföras. 
I detta sammanhang måste också denne veta hur hans eller hennes lämnade svar 
kommer att behandlas, konfidentiellt eller inte, anonymt eller inte. Anonymitet 
lämnas i de fall man t.ex. genomför en enkät och utelämnar alla möjligheter till att 
spåra vem som lämnat svaren. Är motsvarande svar från respondenten konfidentiella 
så innebär det att forskaren vet vem som har svarat men det är bara jag som har 
tillgång till uppgifterna (Patel & Davidson, 1991: 61). Kopplat till den intervjufrom 
som jag kommer att använda mig av kommer respondenternas svar därmed att 
behandlas konfidentiellt, eftersom ämnet för min forskning kan vara känsligt att 
kommentera kritiskt med hänsyn till FM hierarkiska struktur. 

3.7 Reliabilitet och validitet 
I en vardaglig situation spelar ofta reliabilitet och validitet inte en så stor och viktig 
roll, eftersom den information vi inhämtat bara kanske skulle användas för eget bruk. 
Men i en forskningssituation måste forskaren vara säker på att han har fått 
information om just det som han söker efter och hur pass säker denna information är. 
Till detta måste man också beakta vissa speciella aspekter i den teknik som man 
använder. Mått, parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder måste 
vara reliabla och valida för att vara användbara och lämpliga. Utan att ha uppfyllt 
dessa krav har inte forskningsresultaten vetenskapligt värde (Ejvegård, 1993: 67). 
Enligt vissa forskare som är anhängare till den kvalitativa metod som jag skall 
använda så kan man förkasta begrepp som reliabilitet och validitet eftersom de 
menar att begreppen baseras på en i grunden kvantitativ logik och därmed inte är 
anpassade till kvantitativa metoder (Thagaard 1998) (enligt ref Jacobsen 2002: 255). 
Detta radikala synsätt motsägs dock av flera forskare och Silverman (1993: 153- 
156) (enligt ref Jacobsen 2002: 255) fastslår att giltighet är viktigt oavsett ens 
teoretiska infallsvinkel och användning av kvalitativa eller kvantitativa data. Därför 
är det motiverat att gå vidare med användningen av dessa begrepp i min forskning. 
 
Reliabiliteten anger då tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 
måttinstrument och av måttenheten. Ejvegård (1993: 67- 68) poängterar vikten av 
reliabiliteten hos mätinstrumentet inom alla vetenskaper. Detta speciellt när 
forskaren ofta själv tillverkar mätinstrumentet genom att t.ex. använda ett 
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frågeformulär, och inte utnyttjar ett standardiserat instrument som t.ex. den 
vedertagna måttstocken. Vid intervjuer finns alltid risken för lägre tillförlitlighet 
genom att intervjupersonen omedvetet eller medvetet påverkar respondenten. Denne 
kan i sin tur även påverka tillförlitligheten genom att vara mer eller mer intresserad 
av ämnet än andra respondenter. Jag anser att jag kan svara upp mot dessa krav 
genom att intervjua flera olika personer om samma process. Vidare så kan deras svar 
också till viss stor del jämföras mot de officiella dokument som FM upprättat. Detta 
gäller främst mera konkreta saker som sakförhållanden, tider och platser.  
 
Avseende förhållandet mellan respondenten och intervjuaren är min medvetenhet om 
detta problem den största garanten för att just ett sådant problem inte skall uppstå. 
Medvetenhet finns också om att vissa personer kan svara undfallande eller undvika 
att svara på vissa frågor eftersom det kan sätta dem själva i dålig dager. Jag strävar 
även efter att kunna säkerställa reliabiliteten i mitt arbete genom att spela in 
intervjuerna på band. Detta förstärker reliabiliteten på ett bra sätt enligt Patel & 
Davidson (1991: 87) eftersom man då kan lagra det sagda och återupprepa det ett 
oändligt antal gånger för att försäkra sig om att man uppfattat allt korrekt. Man kan 
enligt Patel & Davidson (ibid, 87) även använda det lagrade materialet för att 
kontrollera interbedömarreliabiliteten, d v s eftersom det inte kommer att finns en 
andra person närvarande som kan verifiera det jag säger mig ha uppfattat, så kan jag 
själv jämföra det mot inspelningarna som görs och på ett sådant sätt stärka min 
reliabilitet. 
 
Validiteten avser det faktum att man som forskare då verkligen mäter det som man 
skall mäta (Ejvegård, 1993: 69- 71). En grundläggande förutsättning för att klara 
detta krav är att ha klara mått och mätmetoder, Önskar man t.ex. att mäta ett lands 
yta så kan man göra det i kvadratkilometer. Här kan man få en rangordning av de 
länder man mätt eftersom man använt ett exakt mått och varje metod för sig är valid, 
d v s mäter vad den utger sig för att mäta. Det viktiga är inte att bara veta vad måttet 
står för, utan att veta vad måttet står för och sedan också använda det konsekvent. 
Vid en intervju så kan dock problemet uppstå att intervjupersonen och respondenten 
definierar abstrakta problem eller frågor på olika sätt, validiteten försämras. Jag anser 
mig undvika detta problem genom att inledningsvis förklara för respondenten vilken 
process jag är intresserad av och vilket övergripande syfte min forskning har. 
 
I och med att jag inte vill styra respondenten så kommer jag med mitt övergripande 
syfte att kunna få svar som går vid sidan om min forskningsansats. Detta faktum är 
jag medveten om, men är också en nödvändighet för att jag skall kunna erhålla så fria 
svar som möjligt från respondenten, och inte låsa honom vid förutfattade meningar 
och leda honom mot de svar jag önskar. Samtidigt får jag även då en möjlighet att 
mäta just det jag önskar mäta, respondentens verkliga åsikt och synpunkter som inte 
går att utläsa i de formella och officiella handlingarna. Jag tillåter dessutom inte 
respondenterna att prata helt fritt kring det jag forskar om utan utgår ifrån samma 
frågeformulär vid samtliga intervjuer (bilaga 1), det är dock respondenten genom sitt 
resonemang som avgör i vilken ordning frågorna följer. För att på ett mera 
vetenskapligt sätt kunna säkerställa validiteten på mitt instrument, så har jag i 
enlighet Patel & Davidson (1991: 86) åsikt, låtit några av mina kollegor som är 
insatta i problemområdet genomföra en logisk analys av innehållet i instrumentet för 
att säkra min innehållsvaliditet.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2008 
ChP 02-04, 2.avd 2004-05-06 Sida:35(83) 
Mj Jerker Sundström 
 
3.8 Metod för analys 
Efter det att jag samlat in faktaunderlaget till min kvalitativa forskning så måste jag 
systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna svara på de frågor 
jag ställer i uppsatsen. Även här kan det, som det tidigare redogjorts för i uppsatsen, 
användas metoder som är alltifrån statistiska metoder för analys av information i 
numerisk form till metoder för tolkning av textmaterial. En uppdelning kan göras där 
man kallar de statistiska metoderna för kvantitativa metoder och metoderna för att 
bearbeta textmaterial för kvalitativa metoder (Patel & Davidson, 1991, 90).  
 
Utifrån tidigare genomfört resonemang, där jag redogjort hur jag skall bedriva min 
forskning, är det klart att jag inte skall använda kvantitativa metoder. Jag kan därför 
utgå ifrån att den metod för analys som jag kommer att använda mig av är kvalitativ. 
Ambitionen är att försöka förstå och analysera helheter. Den kvalitativa 
bearbetningen präglas också ofta av just den person som genomför arbetet. Eftersom 
en kvalitativ bearbetning kan göras på många sätt är det svårt att göra en kortfattad 
beskrivning. De olika varianter som finns är för många och sinsemellan för olika för 
att enkelt kunna sammanfattas (Patel & Davidson, 1991: 99- 100). I min forskning 
avser jag att skriva ut de inspelade intervjuerna med respondenterna och sedan låta 
detta material komplettera det skriftliga empiriska underlaget. På detta sätt får jag 
den breddning av det empiriska underlaget som jag eftersträvar med medvetenheten 
att jag som forskare använder mig av min förståelse, tankar, intryck, känslor och 
kunskap som en tillgång för att kunna tolka och förstå det samlade empiriska 
materialet.  
 
Därmed så kan jag förstå att jag även beaktat det problem som enligt Patton (1994) 
(enligt ref Jacobsen, 2002: 218) finns inom den kvalitativa analysen, nämligen 
skiljelinjen mellan analys av enskilda fall och analys där flera fall genomförs, vilken 
kan vara svår att förstå den praktiska skillnaden mellan. Genom att låta dessa båda 
ansatser, den individfokuserade och den situationsövergripande, komplettera 
varandra bidrar de tillsammans till en större helhet i förståelsen av materialet. Detta 
blir möjligt genom att först förstå situationen utifrån individernas synvinkel, men 
eftersom det är FM som organisation jag vill analysera går jag sedan vidare till att 
analysera hur denna förståelse kan ha bidragit till organisationens handlande. Denna 
förståelse blir dessutom relevant i förhållande till det hermeneutiska förhållningssätt 
jag valt, att pendla mellan del och helhet (rubrik 3.4), d v s den hermeneutiska 
cirkeln vilken innebär att delen endast kan förstås ur helheten och helheten endast ur 
delarna. 

3.9 Sammanfattning av forskningsmetod 
Detta kapitel har till stor del baserats på den metodik som Jacobsen (2002) 
presenterar, vilken poängterar vikten av att först klarlägga forskningens 
problemställning och sedan arbeta vidare med vilken metodik forskningen skall ha. I 
syfte att förstå vilken metodik jag valt har jag breddat det teoretiska resonemanget 
med andra forskares uppfattningar och på så sätt även verifierat Jacobsens (ibid) 
metodik för att bygga upp en metod för forskning. För att få en logik i min uppsats 
måste det finnas relevans mellan vald teori och den metod som jag skall använda mig 
av. Jag kommer därför i min forskning att undersöka FM: s organisatoriska förmåga 
att skapa förutsättningar för att genomföra och implementera strategiskt 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2008 
ChP 02-04, 2.avd 2004-05-06 Sida:36(83) 
Mj Jerker Sundström 
 
förändringsarbete av sin ledningsorganisation med en abduktiv förklarings- eller 
förståelseansats och med ett hermeneutiskt förhållningssätt.  
 
Eftersom jag valt en kvalitativt angreppssätt och den medvetna förståelsen för att jag 
använder min förförståelse och därigenom ett subjektivt förhållningssätt till det jag 
studerar, så finns det även en logisk koppling till mitt val (Patel & Davidson, 1991: 
95). Då varken ämnet jag studerar eller de fakta jag undersökt lämpar sig för 
matematiska eller statistiska beräkningar eller mätningar som presenteras numeriskt, 
ter sig den kvantitativa metoden som mindre lämplig, så även därigenom en 
deduktivt förklarings- eller förståelseansats. Mitt medvetna subjektiva 
förhållningssätt innebär att jag inte kan använda mig av ett positivistiskt 
förhållningssätt till det jag studerar.  
 
Litteratursökningen kommer som tidigare redovisats främst att ske i officiella 
dokument från FM. Breddningen av det empiriska underlaget kommer att ske genom 
en intervjuform som har en låg grad av strukturering och en låg grad av 
standardisering. En sådan form av kvalitativ intervjuform innebär att jag heller inte 
använder mig av standardiserade frågeformulär, eftersom jag vill ge respondenterna 
en stor frihet och påverkningsgrad i svaren (Holme & Solvang, 1991: 100). 
Analysmetoden av det empiriska underlaget kommer sålunda att baseras på en 
kvalitativ bearbetning av de fakta som intervjuerna gett. Intervjuunderlagets 
utskrivna text behandlas sedan med en abduktiv ansats, innebärandes att jag går från 
empiri till teori i min uppsats med möjligheten att genomföra återkopplingar till 
studier av tidigare teori i litteraturen. 
 
Den form av kvalitativ intervjuform som jag använt mig av kallas för 
respondentintervju och innebär att respondenterna har valts ut för att de har, eller har 
haft, delaktighet i den företeelse jag studerar (ibid, 104). Jag har som tidigare nämnts 
valt att inte bara försöka intervjua de som har varit formellt utsedda av 
organisationen som chefer för de olika processer jag undersöker, detta i syfte att få en 
bredare bild av processen och få den betraktad ur olika perspektiv. 
 
De nio respondenterna är utvalda eftersom de har kännedom om överväganden och 
beslut som aldrig dokumenterats, men som direkt har påverkat utgången av 
förändringsprocessen. Respondenterna kommer ur ett urval som omfattar 
projektgruppen LU 02, projektgrupp HKV 03 samt personal tjänstgörande vid HKV 
som var delaktiga i referens- och/eller styrgrupperna till LU 02. I gruppen av 
respondenter finns även medlemmar ur FM högsta lednings- och styrgrupp, 
Direktionen, representerade. Intervjuerna kommer att genomföras utifrån samma 
grundformulär, redovisas som bilaga 1 till min uppsats, för att skapa en gemensam 
grund och förutsättning vid intervjutillfällena. Jag kommer heller inte att ställa 
frågorna i samma ordning vid intervjuerna utan låter respondenten utveckla sina svar, 
vilket leder till att de får följa ett unikt mönster för varje intervju. Respondenterna 
och deras svar behandlas konfidentiellt i syfte att minimera risken för tillrättalagda 
svar vilket skulle kunna försämra forskningens slutliga resultat. 
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4. Empiri/resultatredovisning 
4.1 Inledning 
För att kunna förstå processen kring LU 02 så är det viktigt att även förstå den 
strategiska förändringshistoria som finns inom organisationens centrala ledning. FM 
har under den senaste tioårsperioden genomfört ett flertal förändringar som i större 
eller mindre grad påverkar den process som den här uppsatsen har studerat. Det är 
även viktigt ur ett vetenskapligt perspektiv att förstå organisationens 
förändringshistoria eftersom den påverkar viktiga faktorer som måste förstås och tas i 
beaktning för att en förändringsprocess skall ha en möjlighet att få ett positivt utfall. 
Exempel på en sådan viktig faktor, vilken beskrivits under rubriken 2.3.3, är hur 
förändringsbenägen organisationen är med hänsyn tagen till hur tidigare 
förändringsprocesser genomförts och dess utfall. FM strategiska förändringshistoria 
är också viktig för uppsatsen i och med att den breddar dess empiriska underlag och 
därmed medger mig att på ett bättre sätt genomföra min empiriredovisning i detta 
kapitel samt analys och diskussion i kommande kapitel.  
 
Utifrån det nedan redovisade rådande läget inom FM ledningsorganisation så 
beslutade ÖB att FM skulle genomföra ytterligare en ledningsöversyn den 21 
december 2001 (FM 2001). Inledningsvis skall jag därför redogöra för 
förändringshistoriken och uppsatsens första frågeställning. Därefter skall jag 
redogöra för LU 02 bakgrund och uppdrag baserat på den litteraturundersökning som 
jag genomfört i FM: s officiella handlingar, för att förstå efter vilka formella 
förutsättningar som LU 02 genomfördes. Därnäst kommer jag att redovisa det 
kvalitativa material som jag insamlat via intervjuerna med respondenterna samfällt 
med det material som den litteraturundersökning jag genomfört givit vid handen och 
svara på de tre övriga frågeställningarna. 
 
Intervjuerna med respondenterna förklarar hur man reellt gick till väga med 
förändringsprocessen, vilket inte går att utläsa enbart i de officiella handlingarna, och 
syftar även till att som tidigare nämnts bredda det empiriska underlaget. Det 
kvalitativa muntliga och skriftliga materialet kommer att redovisas med 
utgångspunkt i syftet med min forskning och de frågeställningar som jag ställt. Under 
redovisningen av empirin skall syftet med uppsatsen ständigt vara närvarande, för att 
påminna läsaren om syftet så återges det även här; 
 
”Syftet med min uppsats är att undersöka FM: s organisatoriska förmåga att skapa 
förutsättningar för att genomföra och implementera strategiskt förändringsarbete av 
sin ledningsorganisation.” 
 
Slutligen skall jag sammanfatta mina viktigaste slutsatser vid varje frågeställning 
utifrån den empiri jag redovisat, för att sedan på ett så naturligt sätt som möjligt 
kunna övergå till min analys och diskussion i nästa kapitel. 
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4.2 FM strategiska förändringsarbete 1994- 2002 
4.2.1  Den första frågeställningen  
Den första frågeställningen jag har ställt i uppsatsen är; 
 

Vilken förändringshistoria har FM ledningsorganisation den senaste 
tioårsperioden och vilken påverkan kan den ha haft på förändringsarbetet i 
samband med LU 02? 

 
Följande fakta avseende FM strategiska förändringshistoria vid central ledning är 
hämtad ur FM officiella dokument (FM 2002 a, 11- 13). 
 
4.2.2 Försvarsmakten 1994 
1991-06-20 tillsatte regeringen en utredning avseende totalförsvarets 
ledningsorganisation och myndighetsstruktur. Utredningen, som antog namnet 
LEMO, påtalade i ett delbetänkande hösten 1991 bland annat behovet av förändrade 
lednings- och lydnadsförhållanden, såväl inom Försvarsmakten som mellan 
Försvarsmakten och statsmakterna. Vidare bedömdes att överbefälhavarens (ÖB) roll 
behövde stärkas och att försvarets ledning var överdimensionerad. 
 
Vid 1992 års försvarsbeslut beslutade riksdagen att Försvarsmakten skulle 
organiseras med ÖB som myndighetschef. Ett gemensamt högkvarter (HKV) skulle 
bildas och de fyra centrala staberna, försvars-, armé-, marin- och flygstaben skulle 
avvecklas. Inom HKV organiserades fyra ledningsenheter; operations-, armé-, marin- 
och flygvapenledningen. Vidare inrättades en enhet för underrättelse- och 
säkerhetstjänst, en enhet för gemensamma funktioner, en enhet för avvägning 
(inriktning och styrning, förf. anm.) av verksamheten samt en internrevision. 
 
4.2.3 Organisation 1998 
Regeringen beslutade 1997-12-18 om en ny organisation i HKV. Syftet med 
införandet av den nya organisationen var bland annat att tydligheten i 
ansvarsfördelningen inom HKV skulle förstärkas. Krigsorganisationen och dess 
förmåga skulle tydliggöras samtidigt som rationalitet och produktivitet i 
fredsverksamheten skulle ökas. Resultatet av regeringens beslut innebar bland annat 
att HKV organiserades utifrån ansvar för krigsorganisation, krigsförband och 
fredsverksamhet och inte utifrån de tidigare försvarsgrenarna. Det omorganiserade 
HKV benämndes organisation 98.  
 
Organisation 98 indelades under myndighetsledningen i tre linjeenheter: ledning av 
operativ verksamhet (OPL), ledning av krigsförbandsverksamhet (KRI) och ledning 
av grundorganisationsverksamhet (GRO) samt två stabsenheter: planeringsstaben 
(PLANS) och personalstaben (PERS). Vidare organiserades ett antal fristående 
avdelningar, bl.a. militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och 
internrevisionen (REV). Regeringens beslut innebar också att ÖB: s ledning 
förstärktes med en ställföreträdande överbefälhavare (stf ÖB). Försvarsmakten hade 
föreslagit en stabschef i HKV, tillika stf ÖB, men regeringen valde att inrätta en stf 
ÖB med det främsta motivet att en stabschef kan uppfattas som en ledningsnivå 
mellan myndighetschefen och övriga funktioner i HKV eller som jämställd med 
övriga ledningschefer. 
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I samband med att HKV omorganiserades avvecklades också 
försvarsgrensledningarna och i stället organiserades tre försvarsgrenscentrum i 
Enköping, Berga och Uppsala med en generalinspektör (GI) som chef för respektive 
centrum. GI blev försvarsgrenarnas främste företrädare och skulle vid respektive 
centrum svara för taktik- och organisationsutveckling. GI ingick i militärledningen, 
men hade inget eget ansvar (läs medel eller resurser) i ledningsprocesserna. Militär- 
och försvarsområdesorganisationen samt den taktiska ledningen berördes inte av 
förändringarna. 
 
4.2.4 Uppföljning av organisation 98 
Inom HKV genomfördes 1999 en uppföljning av organisation 98. Analysen av 
uppföljningen visade att organisation 98 inte fullt ut fungerade som det var avsett, 
bl.a. förekom oklara roller och ansvar, både internt och externt. Behovet av en 
stabschefsfunktion i HKV diskuterades och organisationsstrukturen fick kritik för att 
samordningen mellan avdelningarna var bristfällig. Stf ÖB initierade därför under 
hösten 1999 fram till och med våren 2000 projektet HKV arbetssätt med syftet att 
genom utveckling av arbetssättet i HKV uppnå en ökad flexibilitet och effektivitet. 
Projektet slutfördes och överlämnade ett antal förbättringsåtgärder till linjen för 
införande. Projektet överlämnade också förslag omfattande kartläggning och 
förenkling av processerna i HKV och några av dessa förslag inordnades senare i 
projektet Central ledning. 
 
4.2.5 Omorganisation 2000 
Under 1999 utarbetades inom ramen för Försvarsmaktens ledningsöversyn (LÖ 99) 
ett förslag till principiell utformning av den militära ledningsorganisationen i 
enlighet med riktlinjer som formulerades av regeringen. Regeringen lämnade i sin 
proposition ”Det nya försvaret” ett förslag på utformning av en ny militär 
ledningsorganisation och riksdagen beslutade 2000-03-30 om principerna för denna. 
Den nya ledningsorganisationen innehöll en operativ insatsledning (OPIL) i vilken 
bland annat de tre försvarsgrenscentrumen inordnades som taktiska kommandon.  
 
Utöver OPIL organiserades fyra militärdistriktsstaber (MD) med 29 inordnade 
militärdistriktsgrupper. Det medförde att militärbefälhavare, 
försvarsområdesbefälhavare, fördelningschefer, marinkommandochefer och 
flygkommandochefer med respektive ledningsorganisation avvecklades samtidigt 
som en omfattande personalreducering genomfördes. HKV berördes genom att 
PLANS och OPL omorganiserades till en strategiledning (STRA). 
 
4.2.6 Projekt central ledning 
Under 2000/2001 genomfördes projektet Central ledning i syfte att lämna förslag till 
en tydlig roll-, ansvars- och uppgiftsfördelning för den centrala ledningen. Det 
innehöll en fördelning av kompetenser till HKV och OPIL samt en nödvändig 
organisationsanpassning. Resultatet av projektets arbete var bland annat att ett kansli 
inrättades för att bättre kunna samordna det administrativa stödet, och att 
bemanningsavdelningen vid PERS överfördes till GRO. 
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4.2.7 Sammanfattning av den första frågeställningen 
Den första frågeställningen som jag har ställt i uppsatsen är; 
 

Vilken förändringshistoria har FM: s ledningsorganisation den senaste 
tioårsperioden och vilken påverkan kan den ha haft på förändringsarbetet i 
samband med LU 02? 

 
Under den senaste tioårsperioden har FM genomfört minst fem större 
förändringsprocesser i sin ledningsorganisation med korta mellanrum. I princip kan 
man säga att FM ledningsorganisation befunnit sig i en konstant förändring de 
senaste tio åren. Förändringarna har varit av det slag som i organisationsteorin kallas 
för organisationsutveckling genom att man önskat förändra hela 
ledningsorganisationen vid två tillfällen, och dessutom önskat att skapa nya 
strukturer och ledningsprocesser för de nya ledningsorganisationerna vid de tre 
övriga förändringstillfällena. Förändringarna har dessutom varit styrda av ledningen i 
projektform, med klara målsättningar samt med start- och slut datum för dessa, vilket 
är ett av de karakteristika som kännetecknar en organisationsutveckling enligt 
Abrahamsson & Andersen (2002: 229). Den täta förändringstakten innebär också att 
möjligheterna för att ett kommande förändringsarbete skall bli framgångsrikt kraftigt 
har reducerats. Personalens förändringsbenägenhet är därmed med största 
sannolikhet låg med hänsyn till omfattningen av den återkommande påverkan som 
skett på organisationen. Att den senaste förändringen skulle ha varit framgångsrik 
motsägs också av de slutsatser som Nordström (2002) kom fram till avseende LO 
2000-processen, bl a det faktum att det inte genomfördes någon implementering 
överhuvudtaget i samband med den processen (ibid, s.71- 72). Därmed uppfyller FM 
minst tre av de fem fällor som Bruzelius & Skärvad (2002: 370- 371, se även 2.3.3 
denna uppsats) anser att en organisation skall undvika i samband med en 
förändringsprocess. Förutsättningarna för organisationens fortsatta förändringsarbete 
är alltså inte de allra bästa när LU 02: s projektgrupp skall påbörja sitt arbete. 

4.3 Processen LU 02 – bakgrund och uppdrag 
4.3.1 Förklaring 
För att kunna gå vidare med de tre kvarvarande frågeställningarna så kräver det att 
jag har förståelse för under vilka formella betingelser som projektgruppen LU 02 
skulle arbeta. Följande redogörelser för LU 02 bakgrund och uppdrag är därför 
hämtade ur FM officiella dokument (FM 2001: 1- 3) 
 
4.3.2 Bakgrund 
Försvarsmaktens centrala ledning har under de senaste tio åren successivt utvecklats 
bland annat i syfte att stärka Överbefälhavarens avvägningsroll (möjlighet att styra 
organisationens verksamhet förf. anm.). Som ett led i denna utveckling 
omorganiserades den centrala ledningen 2000-07-01, varvid en strategiledning (HKV 
STRA) i HKV, operativ insatsledning (OPIL) med taktiska kommandon (TK) samt 
militärdistrikten organiserades. Samtidigt avvecklades MB, Fobef, Fördch, C MK 
och C FK (se bilaga 5) med respektive ledningsorganisation. Under vinterhalvåret 
2000/01 genomfördes en översyn av den centrala ledningen. Denna resulterade bland 
annat i en reduktion av antalet militära befattningar vid HKV och OPIL. Del av 
denna reducering skedde genom att tidigare militära befattningar omvandlades till så 
kallade oberoende befattningar.  
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Vidare organiserades ett kansli vid HKV (HKV KANSLI). Syftet med 
organiserandet av HKV KANSLI var att minska antalet direkt underställda chefer till 
ställföreträdande ÖB. Vid genomförd översyn visade den nya organisationen brister 
vad gäller entydig ledning av förband, skolor och centra. De bakomliggande 
orsakerna har visat sig var otydliga ansvarförhållanden mellan enheter inom HKV 
samt mellan HKV och OPIL. Vidare har såväl Riksrevisionsverket (RRV) som 
Ekonomistyrningsverket (ESV) pekat på brister i FM: s ekonomistyrning. Det kan 
samtidigt konstateras att det relativt fastställd organisation föreligger en brist på 
officerare på nivå 2/3. Nuvarande koncentration av FM: s centrala ledning till 
Stockholmsområdet leder till bemanningsproblem eftersom stor del av befattningarna 
måste bemannas med nivå 2/3 officerare från regioner utanför Stockholmsområdet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående avser ÖB låta utreda möjligheterna att skapa mer 
entydiga ansvarsförhållanden i FM. s centrala ledning samt utveckla och lokalisera 
organisationen så att den med tillgänglig personal kan bemannas och verka på ett 
rationellt sätt.  
 
4.3.3 Uppdrag 
Brigadgeneral Björn Anderson uppdras (2001-12-21 förf. anm.) att utreda och föreslå 
organisation, uppgifter och lokalisering för FM centrala ledning. 
Arbetslägesrapporter lämnas i form av direktionsunderlag före 2002-02-07 och 2002-
04-18. Slutrapport lämnas före 2002-06-10. Direktionen skall utgöra styrgrupp. En 
referensgrupp skall organiseras, i vilken representanter ur HKV, OPIL, förband, 
sidoordnade myndigheter samt berörda ATO skall ingå. 
 
4.3.4 Handlingsregler 
Utredningen skall omfatta den centrala ledningen, HKV och OPIL med ingående 
taktiska kommandon (med FKSC, FM VÄDC, UVSC och DNC) (se bilaga 5). 
Inledningsvis skall två alternativ analyseras varvid; 
 
• ett alternativ skall omfatta en verksamhetsledning från HKV mot förband och 

skolor som är helt skild från insatsledningen i OPIL, 
• ett alternativ skall omfatta en utveckling av central ledning enligt nuvarande 

principer dvs. en verksamhetsledning från HKV med ett samordningsansvar för 
OPIL (d v s att OPIL åter ingår i HKV ledningsorganisation). 

 
ÖB beslut med anledning av ESV -projektet inarbetas i utredningen (ESV har pekat 
på brister i FM ekonomistyrning och dessa måste åtgärdas förf. anm.). 
 
De två alternativen skall redovisas vid DS 2002-02-14. I redovisningen skall ingå en 
beskrivning i processtermer av ledning/styrning. Därefter fortsätter utredningsarbetet 
efter beslut av ÖB angående val av alternativ och kompletterande direktiv. 
 
MUST respektive FM LOG behandlas inte i utredningen. Gränssnitten vad avser 
ansvar mellan Försvarsmakten och övriga totalförsvarsmyndigheter skall inte 
övervägas. 
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Prövning skall ske om delar av HKV kan lokaliseras utanför Stockholmsområdet och 
i så fall var. Projektet skall vara avslutat senast 2002-06-30 och slutredovisat senast 
2002-08-15. Personalramar skall utarbetas enligt ett särskilt uppdrag i HKV och vara 
klara senast 2002-02-22. Intill dess att denna ram är fastställd skall projektet utgå 
från en preliminär personalram för HKV och OPIL på 425 officerare och 370 
civila/oberoende tjänster, således 300 färre officerare än i nu gällande beslut. 

4.4 Slutsatser från implementeringen av LO 2000? 
4.4.1 Den andra frågeställningen 
Den andra frågeställningen som jag har ställt i uppsatsen är; 
 

• Drog FM som organisation några slutsatser i samband med införandet av 
förändringarna av LO 2000, och i sådant fall vilka? Hur har dessa slutsatser 
i sådant fall dokumenterats av organisationen? Om de har dokumenterats, 
har det funnits en avsikt i organisationen att vidarebefordra eventuella 
slutsatser till en eventuellt kommande förändringsprocess? 

 
I de litteraturundersökningar som jag genomfört finner jag inledningsvis en del 
material i Nordströms uppsats (2002). Följande stycken är hämtade ur Nordströms 
uppsats och återger vilka åsikter flera av hans respondenter hade avseende vikten av 
implementeringen av ett förändringsarbete (Nordström, 2002: 57- 58): 
 
”…Huvuddelen av respondenterna ansåg att man har varit otydliga gentemot 
organisationen om hur denna process egentligen skulle ha gått till. En av 
respondenterna sade att man inte använde sig av någon organisationsteoretisk 
metodplan vid implementeringen utan man bestämde sig för ett tidsschema när det 
skulle vara klart och sen var det bara att inta den nya organisationsstrukturen med 
detta schema som utgångspunkt. Vidare menade han att tidsaspekterna för 
organisationsutvecklingen var sådana att det inte medgavs någon tid till att 
ordentligt och seriöst analysera hur den nya ledningsorganisationen skulle 
implementeras i den nuvarande organisationen, utan att alltför stora friktioner 
uppkom. Här menade respondenten att man kan finna de flesta felkällorna i själva 
implementeringsprocessen och att det är härifrån vi kan dra de stora slutsatserna 
och erfarenheterna inför kommande omstruktureringar av Försvarsmakten. Kunskap 
om hur en implementering av en ny organisation bör gå till fanns i projektgruppen 
och det framgick i en av intervjuerna där respondenten påstod att vid 
implementering av en ny organisation är svaren traditionella för hur man bör gå till 
väga. Först medvetandegör man hela organisationen, därefter säljer man idén till 
nyckelmedarbetarna och slutligen så startar man med sådant som ger en snabb och 
synlig effekt för att påvisa de positiva följderna av förändringen.” 
 
”…Respondenten ansåg att denna kunskap (avseende implementering, förf. anm.) 
inte utnyttjades av projektgruppen och det beror till stor del på det tempo som de 
jobbade med. Det medgavs inte tid till reflektion och de olika yttre styrningarna 
påverkande projektgruppen negativt.” 
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Nordström intervjuade sammanstaget tretton personer vilka alla varit delaktiga i 
projektet LO 2000 på något sätt (2002: 28). De av hans respondenter som delgivit 
honom ovanstående åsikter bör därför rimligen ha varit väl insatta i och haft en god 
förståelse för denna process. 
 
I min fortsatta litteraturundersökning i FM officiella dokument har jag inte kunnat 
härleda att dessa, eller några andra slutsatser ifrån implementeringsprocessen av LO 
2000, har nedtecknats av någon eller några som aktivt var delaktiga i processen. En 
av respondenterna som jag själv intervjuat menar dessutom att LO 2000 aldrig 
implementerades överhuvudtaget, det glömdes bort eller hanns inte med. Samme 
respondent menar att man fastställde uppgifter och befattningar till en organisation 
och sedan så var det bra med det. Därmed menar respondenten fortsatt att det heller 
inte finns några slutsatser att dra och föra vidare till ett kommande förändringsarbete. 
Två av respondenterna menar att ett stort fel som begicks var att man inte lät de 
personer som lett arbetet med LÖ 99 att fortsätta att driva även LO 2000, för att på så 
sätt ta med de erfarenheter som hittills gjorts i den fortsatta processen. 
 
De två viktigaste personerna i processen att överföra erfarenheter och slutsatser från 
LO 2000 till den efterföljande förändringsprocessen, projektledaren för LU 02 och 
densamme för LÖ 99 (vilken även var delaktig i LO 2000), uppger i samband med 
respondentintervjuerna att de samtalat med varandra i frågan, dock handlade det 
mera om vad som var organisatoriskt möjligt och politiskt genomförbart i 
förändringshänseende, inte så mycket om själva implementeringen av en förändring. 
Projektledaren för LU 02 var heller inte delaktig i processen kring LÖ 99 och LO 
2000 och har därför inga egna slutsatser av att dra av denna process. Han anger även 
att han inte erhållit något skriftligt underlag avseende slutsatser kring 
implementeringsprocessen av LO 2000. Övriga respondenter som intervjuats, och 
som även ingick i projektgrupp LU 02, uppger de att de inte heller kan erinra sig att 
det förekom något skriftligt underlag med sådant material. Detta bekräftas i sin tur av 
projektledaren för LÖ 99 som inte minns att det fanns någon tid avsatt till att 
sammanfatta sådana slutsatser i samband med upplösandet av projektet LO 2000.  
 
Implementeringen av LO 2000 recenserades av en av respondenterna på ett 
metaforiskt sätt. Denne menar att man måste utbilda folk när man skall implementera 
en förändring i organisationen. Metaforen med en bilfabrik användes i detta 
sammanhang. Respondenten menar att man skulle kunna förklara organisationens 
vilja till förståelse och förändringsbenägenhet utifrån förståelsen att helt plötsligt 
sluta tillverka Volvo 960 och i stället tillverka Volvo S 80. För att detta skall vara 
möjligt måste man förändra de fysiska förutsättningarna för produktionen och utbilda 
de som skall utföra jobbet. Om man inte gör detta är risken att personalen och 
fabriken fortsätter att tillverka en bilmodell som inte är efterfrågad. 
 
Respondentens fortsatta uppfattning var även att under de rundresor som 
genomfördes för att förklara innebörden med LO 2000 möttes de i vissa fall av en 
kompakt oförståelse. I detta fall menar respondenten att steget som skulle tas från 
den gamla organisationen med dess uppgifter till den nya var alltför stort för många, 
medarbetarna var under lång tid programmerade med att organisationens skulle 
fungera på ett visst sätt och kunde inte ta emot det nya som förmedlades. Dessa 
synpunkter stämmer väl överens med det resonemang som Hedberg (1979) för under 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2008 
ChP 02-04, 2.avd 2004-05-06 Sida:44(83) 
Mj Jerker Sundström 
 
rubriken 2.3.4 om insiktströghet, d v s medarbetarna kan inte identifiera och 
uppmärksamma behovet av förändringar eftersom de har bristande information och 
kunskap om avsikt och målsättningar med processen. 
 
En av respondenterna ur LU 02 projektgrupp drar sig till minnes att projektledaren 
för LU 02 förde samtal med projektledaren för Central Ledning, detta bekräftas även 
av projektledaren för LU 02. Han anger syftet som att skapa sig en bild av vad som 
var deras problemområden i samband med deras arbete. En annan av respondenterna 
menar att det viktigaste budskapet som kom från projektet Central Ledning var att 
inte genomföra arbetet så som de hade gjort. Deras princip att arbeta 90/10 i 
förhållandet skriva/förankra hade inte fallit väl ut och de rekommenderade därför att 
inte gå på i det spåret med den kommande utredningen. Det som respondenten syftar 
på är på vilket sätt man arbetat med själva produkten kontra förankringen i 
organisationen. Att lägga 90 procent av tid och kraft på produkten och 10 procent på 
att förankra syftet och resultatet med projektet visade sig alltså vara helt felaktigt. 
 
Avseende Central Ledning så har en annan av respondenterna uppfattningen att 
projektet skulle ta vid där LO 2000 slutade, men av en mängd olika skäl blev bara 
denna utredning upphovet till en del mindre förändringar mellan de olika ledningarna 
inom HKV. Respondenten uppfattar det som om det inte fanns någon checklista där 
man kan bocka av saker och ting efter hand som de genomförs. Respondenten menar 
att man bör kunna stoppa upp i en process om det inte går bra, reflektera över vad 
som inte fungerar och se tillbaka på tidigare genomförda processer hur man hanterat 
problemen och hämta stöd därifrån i sitt agerande. En annan av respondenterna 
menar på att skälet till att Central Ledning fick ett så dåligt genomslag var att 
projektgruppen hade för dåligt kontaktnät och för liten möjlighet att utöva makt inom 
organisationen. Därigenom kunde de resultat som de kom fram till heller inte få den 
genomslagskraft som skulle behövas för att kunna påbörja ett förändringsarbete i 
någon större omfattning. Även om det föregriper analysen i kommande kapitel är 
respondentens resonemang värt att kommentera redan här (p.g.a. att respondentens 
synpunkter är anmärkningsvärda, och att de tidigare resultaten så starkt påverkar 
chanserna för kommande förändringsprocesser att lyckas), eftersom det tydligt följer 
det resonemang som Bruzelius & Skärvad (2000) för under rubriken 2.4.4. Där 
påtalar de att om möjligheten att utöva makt mellan organisationens hierarkiska 
nivåer saknas kommer det att blockera förändringsambitionerna och påverka 
utgången på ett negativt sätt. 
 
En annan av respondenterna är mera rakt på sak avseende FM övergripande förmåga 
att dra slutsatser angående förändringsprocesser och vidarebefordra dessa till 
kommande projekt. Respondenten menar att man kan använda metaforen att likna 
dessa processer vid ett stafettlopp, där den som springer första sträckan kastar pinnen 
i en riktning vid växlingen och hoppas att löpare nummer två ser vart den hamnar, tar 
upp rätt pinne och förhoppningsvis fortsätter att springa samma lopp som löpare 
nummer ett en gång påbörjade. Andra respondenter är mera försiktiga i sina 
sammantagna åsikter men bifaller synpunkten på att den röda tråden i FM 
förändringsarbete inte alltid är lätt att finna. En av respondenterna menade som 
exempel att man alltid åtminstone tar hänsyn till att de tidigare 
förändringsprocesserna genomförts, exakt på vilket sätt det gjordes var dock mera 
oklart. 
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4.4.2 Sammanfattning av den andra frågeställningen 
Den andra frågeställningen som jag har ställt i uppsatsen är; 
 

• Drog FM som organisation några slutsatser i samband med införandet av 
förändringarna av LO 2000, och i sådant fall vilka? Hur har dessa slutsatser 
i sådant fall dokumenterats av organisationen? Om de har dokumenterats, 
har det funnits en avsikt i organisationen att vidarebefordra eventuella 
slutsatser till en eventuellt kommande förändringsprocess? 

 
Avslutningsvis så kan empirin kring den andra frågeställningen sammanfattas som 
att det inte på något sätt finns belagt att det skulle ha genomförts någon 
dokumentation av organisationen av de slutsatser som dras av olika individer i 
samband med implementeringen av LO 2000. Detta faktum beläggs såväl genom de 
litteraturundersökningar som de respondentintervjuer som gjorts. Inga formella, 
upprättade handlingar har alltså kunnat spåras. Att det däremot dragits slutsatser 
framgår tydligt av det respondentunderlag som framkommit i samband med såväl 
Nordströms (2002) forskning som min egen forskning. Vissa av slutsatserna, främst 
då vilka förändringar som organisationen och omgivningen kan tänkas acceptera, har 
enligt respondenterna överförts mellan de olika utredningarna, mest beroende på att 
enskilda individer tagit initiativ och sökt information i organisationen. De viktigaste 
slutsatserna som dragits i samband med LO 2000 och som borde beaktats vid 
förändringsprocessen LU 02 är därmed att; 
 

• FM inte genomförde någon implementering värd namnet, främst p.g.a. 
tidsbrist och oförmåga vilket försvårade för organisationen att förstå syfte och 
målsättningar och därmed förändra sitt beteende,  

• FM inte givit sig tid till att utbilda personal och förändra de fysiska 
förutsättningarna för att kunna genomföra det arbete som den förändrade 
organisationen skulle utföra, 

• FM inte lät personal som deltagit i tidigare förändringsarbete fullfölja 
påbörjade insatser, och därigenom bättre kunna bädda för att organisationen 
bättre skall kunna följa den röda tråden i organisationens utveckling, 

• FM inte genomförde någon utvärdering och sammanställning av utförd 
implementering i organisatorisk regi som skulle kunna bädda för kommande 
förändringsarbete, 

• den form av överlämning som genomförts baserar sig på enskilda individers 
egen vilja och initiativ och inte alltid var inriktad på själva 
implementeringsprocessen utan mera på produkten som skulle tas fram. 

• FM som organisation inte har haft någon avsikt att dokumentera och 
vidarebefordra eventuella erfarenheter och slutsatser till en eventuellt 
kommande förändringsprocess. 
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4.5 Baserades LU 02 på en teoretisk modell? 
4.5.1 Den tredje frågeställningen 
Den tredje frågeställningen som jag har ställt i uppsatsen är; 
 

• Baserades LU 02 och dess förändringar samt implementeringen i 
organisationen direkt eller indirekt på någon teoretisk modell? 

 
Denna frågställning är något mer komplex än de två tidigare frågeställningarna och 
behöver redovisas mot någon form av struktur för att bli gripbar för läsaren. 
Inledningsvis redovisas frågeställningen därför direkt mot den empiri som 
framkommit under min forskning avseende om förändringen av organisationens 
struktur direkt eller indirekt baserades på någon teoretisk modell. Därefter avser jag 
att använda mig av Kotters (1996: 29) teorimodell som struktur för den fortsatta 
redovisningen och undersöka om implementeringen direkt eller indirekt i sin tur 
baserades på någon teoretisk modell. Utgångspunkten blir där de underrubriker som 
Kotter redogör för i sin åttastegsprocess och vikten av ledarskap:  
 

• Angelägenhetsmedvetande. 
• Vägledande koalition. 
• Vision och strategi. 
• Förmedla förändringsvisionen. 
• Avlägsna hinder och uppmuntra initiativ. 
• Kortsiktiga vinster. 
• Befästa förändringsarbetet. 
• Förankra förändringsarbetet. 
• Ledarskapsaspekten. 

 
4.5.2 LU 02 och en teoretisk modell? 
I min litteraturundersökning så har de inledande officiella handlingarna i ärendet inte 
medgivit att jag funnit något som härleder till att förändringsprocessen baseras på 
någon teoretisk modell. I den officiella skrivelse som reglerar uppdraget till 
projektgruppen LU 02 (FM 2001: 3) går det dock att utläsa att uppdragsgivaren 
anger att minst två alternativ skall utformas och redovisas (se p. 4.3.4) utifrån den 
organisation som fanns före det att LU 02 påbörjade utredningen. På vilket sätt man 
framtagit den nya organisationsstrukturen kommer att påverka på vilket sätt 
medarbetarna i organisationen är mottagliga för den kommande implementeringen, 
därmed finns det även ett intresse att belysa den delen av processen. 
 
I den slutrapport som projektgruppen levererar framgår det däremot efter vilka 
principer och teorier man arbetat efter vid framtagandet av den nya organisationen 
(FM 2002 a). Följande utdrag ur denna rapport och rubriken ”0 Sammandrag” ger en 
god bild över hur man utifrån uppdrag och handlingsregler sedan tänkt och agerat 
(ibid, 7- 9); 
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”… Baserat på ett stort antal intervjuer med chefer och handläggare i central 
ledning, förband, skolor och centrum samt andra totalförsvarsmyndigheter drar 
utredningen slutsatsen att den centrala ledningen behöver utvecklas inom en rad 
områden. Det erfordras tydligare processer och ansvarsförhållanden. 
Stabsarbetsmetoderna och den interna samordningen behöver förbättras väsentligt. 
Planeringsprocesserna är inte alltid samordnade och ibland är dessutom resultaten 
och produkterna direkt motsägelsefulla. De korta kommenderingstiderna för 
handläggare förstärker problemet. Verksamhetsledningen behöver chefer med 
mandat och helhetsansvar, så att förband och funktioner får företrädare för den 
verksamhet som bedrivs på fältet. 
 
Dessutom bör arbetsmetoderna i en utvecklad central ledning vara NATO/EU-
anpassade för Överbefälhavarens (ÖB) ledning och ledning av operativ och taktisk 
verksamhet. En anpassning bör ske till utvecklingen mot ett nätverksbaserat 
försvar.” 
  
”… Utredningen konstaterar att ÖB, på uppdrag av regeringen, ska tillhandahålla 
en försvarsmakt som uppfyller de förmågekrav, förbandskrav och systemkrav som 
fastställs av riksdagen. Löpande ska ÖB genomföra omvärldsanalyser och informera 
regeringen samt utarbeta underlag, inrikta, leda och genomföra produktion och 
insatser. Utgående från ÖB: s uppdrag redovisar utredningen en översiktlig 
processkarta som utgår från följande försvarsmaktsprocesser (se även bilaga 2): 
 
• ÖB: s ledningsprocess 
• Huvudprocessen Produktion 
• Huvudprocessen Insats 
 
Utredningen föreslår att ÖB: s ledningsprocess lyfts fram för att stärka ÖB: s 
myndighetsledning, bl.a. avseende avvägning och prioritering. En stab bör 
organiseras i Högkvarteret (HKV) för att leda ÖB: s ledningsprocess och för att 
samordna verksamheten i hela HKV, där även operativa insatsledningen bör ingå. 
Ett sammanhängande verksamhetsledningssystem bör skapas. 
 
Metoderna och arbetssätten i HKV ska vara mer förvaltningsmässiga och en ökad 
grad av delegering och uppdragsstyrning ska användas. Processer och metoder ska 
också bygga på en fortsatt utveckling av parallella arbetssätt i stället för sekventiella 
eller organisatoriskt styrda arbetssätt. De produkter som HKV har att utarbeta ska 
göras så få som möjligt, så att antalet befattningar kan hållas nere och 
arbetsbelastningen på personalen inte blir för hög och därmed kvaliteten för låg.  
Mindre tid ska användas för planering och mer tid och kraft ska i stället avsättas för 
uppföljning och analys. 
 
Ytterligare förtydligande görs under punkten ”1.2 Metod” där man kan utläsa 
följande (FM 2002 a: 9- 10); 
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”Genom ett stort antal intervjuer med förbands- och skolchefer, chefer i sidoordnade 
myndigheter och regeringskansliet samt chefer i HKV och OPIL har en 
lägesbeskrivning erhållits där bristerna i befintlig organisation och arbetsmetoder 
kunnat kartläggas. Därefter har utredningen genomfört en uppgifts- och 
processanalys i syfte att identifiera enkla och effektiva metoder mot vilka 
organisationen kan dimensioneras. 
 
Utredningen har studerat olika utrerade organisationsalternativ, vilka värderats. Ett 
val av alternativ och en utveckling av valt alternativet har gjorts. Slutligen lämnas en 
rekommendation.” 
 
”… Internationella jämförelser har gjorts genom bl.a. ett studiebesök i Norge och 
kontakter med attachéer. Härutöver har en analys avseende internationella 
organisationer och internationell utveckling genomförts. 
 
Utredningens resultat har remitterats inom styrgruppen och referensgruppen.” 
 
Bilden av hur man framtagit den nya ledningsorganisationen är delvis blandad i de 
svar som respondenterna givit. De som företrädesvis är involverade i projektgruppen 
LU 02 menar att de grundläggande faktorerna som styrde valet av organisation var 
andra än de som kanske hade fått styra om man kunnat börja om från noll. I den 
organisation som man utredde så fanns det en mängd variabler att ta hänsyn till. En 
av respondenterna ur projektgruppen menar att man helt enkelt tittade på hur andra 
länder gjort. Denne menade vidare att det dessutom är svårt nog ändå att hitta en 
optimal lösning. Det krävs också en ständig balans mellan att hålla ihop kompetens 
och det skråtänkande som alltid uppstår mellan vapengrenarna menade samme 
respondent vidare.  
 
En annan respondent i projektgruppen LU 02 anser att man hade fria tyglar att utreda 
vilken organisation som skulle bli resultatet av projektet. Samtliga tre alternativ som 
till slut redovisades baserades dock på förslag som skulle kunna vara möjliga utifrån 
inom- och utom organisatoriska perspektiv, t.ex. styrande processer mellan KRI och 
FMV, vad som organisationen skulle kunna tänkas acceptera mm. 
 
Flera av respondenterna ur projektgruppen tar även fram det faktum att 
processtänkandet var något som framkom som en konsekvens under arbetets gång, 
det var ingen teoretisk modell som man tittat på från början av projektet. Inom 
projektgruppen LU 02 är man inte riktigt ense om synen på vikten av att se till hela 
organisationen vid ett förändringsarbete. En av respondenterna tycker att det var fullt 
tillräckligt att se över de delar man gjorde, omfånget var svårt nog att övergripa som 
det var menar denne. Några andra av respondenterna i projektgruppen LU 02 menar 
att det var för känsligt att även göra en översyn på nyligen upprättade förband (läs 
FM Log) och andra som är mera hemliga till sin natur (läs MUST) och därför kräver 
de en särskild behandling. Projektgruppen ville även se över MD organisationen men 
det ansågs vara för känsligt av uppdragsgivaren, och har därför fått anstå till vintern 
2003/2004 när Hemvärnschefen, generalmajor Anders Lindström i stället tilldelades 
den uppgiften. 
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Av de andra respondenterna har svaren varit mera divergerande och avvikande från 
den uppfattning som råder inom projektgruppen. En av respondenterna anser frankt 
att det inte alls förekom någon teorietisk modell eller tanke kring den nya strukturen i 
ledningsorganisationen. En annan respondent anser också att det inte förekom några 
teoretiska modeller att bygga ledningsorganisationen efter, utan att den nya 
organisationen mera baserades på skäl som att det skulle bli enklare och rationellare 
för DUC att arbeta mot HKV. De av respondenterna som har haft tillgång till alla 
processerna i projektet menar även det var fel att åter igen bara se över delar av 
organisationen. På detta sätt menar en av dessa respondenter att man förbisåg 
möjligheten att spela på de utfall som skulle kunna utgöra grunden för den fortsatta 
processen avseende vilken typ av organisation man behöver i framtiden. Denne 
respondent menar även att alla ledningar inte hade klart för sig vilka processer de 
hade, alltså kunde man inte ta fram en rättvis frekvenslinjal som skulle användas för 
att dimensionera organisationen i de analyser som genomfördes. Med detta anser han 
att inte bara ett fel gjordes, utan ett dubbelfel. 
 
En intressant aspekt som flera av respondenterna framför, vissa ingick i 
projektgruppen och andra inte, är att de anser att det fanns en klar politisk styrning på 
vilken organisation som huvudmannen kunde acceptera. Enligt respondenterna i 
projektgruppen var man tidigt inne på att föreslå en produktionsledning som skulle 
drivas ute på de taktiska kommandona med en sammanhållande chef i HKV, vilket 
skulle medföra att man kunde samla kompetensen på rätt sätt och samtidigt styra 
processerna från HKV. Detta menar vissa respondenter inom projektgruppen att man 
inte skulle acceptera från huvudmannanivån eftersom det enligt deras förmenande 
riskerade att återskapa de starka vapengrenarna igen. Utifrån detta resonemang togs i 
stället förslaget fram att skapa denna produktionsledning inom HKV genom en 
sammanslagning av dagens KRI och GRO- ledningar till en gemensam 
produktionsledning kallad PROD. 
 
Syftet med en PROD-ledning skulle vara att få den synergieffekt som man strävade 
efter, d v s att förenkla för förbandscheferna och samordna kompetensen på ett så bra 
sätt som möjligt och samtidigt kunna reducera personalramarna. Denna lösning blev i 
slutändan i stället den målbild som organisationen skall sträva mot till år 2005 
eftersom organisationen inte var redo att ta detta steg. Flera av respondenterna menar 
på att det var i Direktionen som man inte kunde enas kring detta förslag eftersom det 
skulle rubba maktstrukturen inom HKV och ge den eventuella chefen för PROD- 
ledningen alldeles för stort inflytande i och med att alla resurser (pengar och 
uppdrag) samlades där. En av respondenterna menar att det var först på det sista 
direktionssammanträdet innan beslut i frågan skulle tas som detta förslag lades åt 
sidan och fick en målbildsstatus i stället. Denne menar vidare på att förslaget skulle 
ha kunnat genomföras om någon av ledningscheferna tagit på sig ledartröjan och 
visat vägen. 
 
De allra flesta av respondenterna menar att den stora vinsten för organisationen hade 
varit om PROD- ledningen inrättats, det hade medfört att man nått flera av de mål 
man satt upp med förändringsarbetet. Det som förändringsarbetet nu resulterade i var 
en till del förändrad ledningsorganisation som skall verka genom processtyrning 
samt en organisatorisk målbild att inta år 2005 (se bilaga 4).  
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Två av respondenterna utanför projektgrupp LU 02 uttrycker tvivel mot den 
organisation som upprättades och på vilket sätt den skall fungera. En av dessa 
respondenter menar att man inte kan säga sig ha en processtyrd organisation 
samtidigt som man fortsätter att behålla den strikta hierarkiska strukturen. För att få 
en processtyrd organisation att fungera måste man platta ut organisationen och få en 
helt annan närhet till verksamheten menar denne vidare. Respondenten säger också 
att här är blir ledarskapet oerhört viktigt eftersom man måste fråga sig vad man har 
för uppgift, om jag är den som tillför resurser till en annan chefs uppdrag.  
 
Samme respondent som i det förra stycket menar fortsatt att chefer måste kunna ge 
rätt prioritet till rätt uppdrag, oavsett om det är ett eget uppdrag eller inte. Som 
organisationen ser ut idag menar denne att ledningscheferna äger så väl resurserna 
som personalen, alltså är det lätt att prioritera bort andras processer när de vill 
utnyttja ens egen personal. Respondenten anser också att det verkar mindre troligt att 
vi skall kunna genomföra det nätverksbaserade försvaret (NBF) när vi inte ens kan 
organisera oss nätverksmässigt i fredstid. Vad ger det för trovärdighet frågar sig 
respondenten? Den andre av dessa respondenter menar på att det enda sättet att 
verkligen minska HKV är att fysiskt riva bort en eller två våningar av byggnaden 
som HKV inryms i, eftersom det självfyller sig varje gång det är en ledningsöversyn 
av något slag. Denne respondent menar på att resultatet blev det motsatta av vad som 
var syftet med förändringsprocessen. Den personal som skulle bli övertalig genom 
sammanslagningarna av de taktiska kommandona (TK) flyttades in i HKV i stället 
för att deras befattningar och numerär togs bort. Denne påpekar också det faktum att 
HKV i dag inte längre får plats i de ordinarie lokalerna på Lidingövägen efter LU 02-
projektet utan även har hyrt in sig i nya lokaler på Tegeluddsvägen. 
 
Flera av respondenterna anger Direktionen som en stark inomorganisatorisk 
påverkan på förändringsprocessen och vilken organisationsstruktur som slutligen 
antogs. De menar att i denna grupp så fastnade mycket av det arbete som 
genomfördes i projektgruppen och förändrades. Ett av exemplen som anges är den 
målsättning som fanns avseende utlokalisering av delar av HKV. Här menar tre av 
respondenterna att det fanns medlemmar i Direktionen som motarbetade detta och att 
dessa angav att det visst gick att utlokalisera delar av HKV, så länge det inte 
drabbade deras egen ledning. Kontentan av LU 02 blev därmed enligt respondenterna 
att det inte i slutändan genomfördes några utlokaliseringar från HKV, vilket var en 
konsekvens av det motstånd som detta förslag mötte i Direktionen samt att man i 
utredningen ville hålla ihop processerna och merutnyttja organisationens 
kompetenser (FM 2002 a: 94). 
 
Den personalreducering som skulle genomföras för att få en ledningsorganisation 
som kunde personalförsörjas blev i slutändan en personalökning. Eftersom bl.a. den 
personalreducerande PROD- funktionen inte kunde införas p.g.a. det interna 
motståndet i den högsta ledningen så blev den ursprungliga personalramen i 
uppdraget omöjlig att hålla. De 425 officerare som uppdraget angav blev i slutändan 
drygt 700 officerare, vilket bekräftas av de officiella handlingarna (FM 2002 a: 101- 
102). Beaktas skall dock att en reducering genomfördes med drygt 200 officerare, 
vilka dock var vakanta befattningar som organisationen inte kunde fylla.  
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4.5.3 Angelägenhetsmedvetande 
I de officiella dokumenten har jag utläst organisationens officiella motivering till 
varför FM måste genomföra en förändring i sin ledningsorganisation. Denna text 
som redovisas i denna uppsats under rubriken 4.3.2. Det är möjligt att det finns andra 
dokument som föregår denna skrivelse och på något sätt berör detta ämne, dock har 
de inte hittats under den litteratursökning som genomförts under forskningen. Om de 
mot förmodan finns någon annan text är spårbarheten väldigt låg, särskilt med 
anledning till hur väl dokumenterad övrigt material har varit. Ingen av 
respondenterna har heller påpekat att det skulle ha förekommit andra officiella 
skrivelser med motsvarande syfte och innehåll. Min uppfattning är därför att detta är 
den text som officiellt motiverade för organisationen behovet av att genomföra en 
förändring i ledningsorganisationen. Texten skickades ut i samband med skrivelsen 
som fastställer uppdraget till LU 02 via den ordinarie så kallade ”stora sändlistan”, 
vilken når bland annat FM: s alla förband, skolor och centra samt alla ledningar med 
dess underavdelningar inom HKV.  
 
Under det inledande arbetet med förändringsprocessen genomförde projektgruppen 
ett åttiotal intervjuer med chefer och handläggare i central ledning, förband, skolor 
och centra samt andra totalförsvarsmyndigheter (FM 2002 a: 17). Enligt en del av 
respondenterna som ingick i projektgruppen LU 02 syftade detta till att skapa en 
förståelse för vilka behov av förändring som organisationen hade. Samtidigt ville 
man visa för organisationen att man brydde sig om deras synpunkter och på så sätt 
förmedla en förståelse för förändringsprocessen. 
 
En av respondenterna, som vid detta tillfälle var förbandschef, uppfattade det som 
positivt att GI A inom armén tog ledartröjan och visade hur viktigt detta var för 
organisationen, därmed blev det också viktigt för arméns chefer. Denne respondent 
uppfattar dock att delaktigheten i processen försvann efter de inledande intervjuerna 
från projektgruppen, uppfattningen kan dock vara annorlunda hos dem som kom att 
ingå i referensgruppen menar han vidare. 
 
Samtliga respondenter menar på att förändringsbenägenheten hos förbandscheferna 
var mycket stor, de upplevde att HKV inte fungerade som det borde göra efter LO 
2000. Ur denna aspekt så var det väldigt lätt att motivera för dem att en 
förändringsprocess igångsattes, eftersom de hoppades på att förändringarna skulle 
göra det bättre för dem själva och deras förband i det dagliga arbetet. Samtliga 
respondenter är också eniga om att inom HKV var förändringsbenägenheten mycket 
låg, i princip obefintlig i vissa fall. Detta menar man berodde på alla de 
förändringsarbeten som HKV varit del av under den senaste tioårsperioden särskilt i 
kombination med det höga arbetstempo som normalt råder. En av respondenterna 
brast till och med ut i ett gapskratt när jag ställde frågan om HKV: s 
förändringsbenägenhet.  
 
Flera av respondenterna menar också på att den förändringsobenägenheten mycket 
berodde på att så många andra förändringsarbeten genomförts på ett dåligt sätt och 
därigenom ökat på oviljan. I de officiella handlingarna har jag inte kunnat finna 
något som tyder på att FM gjorde något för att aktivt få HKV: s personal att bli mera 
förändringsbenägen, d v s att förstå syftet och vikten av en förändring. Detta 
bekräftar då den sammanfattning som gjordes under rubriken 4.2.7 om hur tidigare 
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genomförda förändringsprocesser inverkar på efterföljande processers resultat. Flera 
av respondenterna framhåller dock projektledaren för LU 02 och hans engagemang 
för att förankra frågan bland personalen inom HKV, man upplevde att han genom 
personlig kontakt förmedlade ut de tankar som projektgruppen arbetade efter. 
 
4.5.4 Vägledande koalition 
Ur FM officiella dokument kan man utläsa att FM i uppdraget för projektet LU 02 
fastställer att såväl en styr – som en referensgrupp skall organiseras. Styrgruppen 
skall utgöras av Direktionen och referensgruppen (se bilaga 2) skall innehålla 
personal ur samtliga ledningar inom HKV och sidordnade myndigheter samt berörda 
ATO (FM 2001: 2). Till projektledarens förfogande ställdes en projektgrupp 
bestående av fyra officerare på heltid och en assistent. De som utsågs till att ingå i 
projektgruppen var förutom projektledaren, dåvarande brigadgeneralen Björn 
Anderson, följande personer (FM 2002 a, bilaga 2); 
 

• Biträdande projektledare produktion: Överste Jan Salestrand 
• Biträdande projektledare insats: Överste Mats Wigselius 
• Projektsekreterare: Kommendörkapten Claes Lundin 
• Biträdande projektsekreterare: Överstelöjtnant Anders Gustafsson 
• Assistent: Kristina Cederlöf 

 
Av respondenterna är det ingen som har några direkta synpunkter på 
sammansättningen av gruppen. Åsikten bland de flesta är att projektledaren är väl 
förtrogen med HKV och dess organisationsutveckling genom att han tidigare varit 
inblandad i t ex ”HKV 98-organisationen” och andra utredningsuppdrag. Vidare var 
de tre vapengrenarna representerade och även en förbandschef var tillsatt att arbeta i 
gruppen. Projektgruppen uppfattade det själva som om de hade en god förankring i 
organisationen. Poängteras bör att projektgruppen var sammansatt under den tid som 
LU 02 skulle genomföra framtagandet av den nya organisationen. Projektgrupp LU 
02 skulle inte ha något att göra med själva implementeringen av de föreslagna 
förändringarna i ledningsorganisationen.  
 
Vid intervjuerna framkom det att en av medlemmarna i projektgruppen inte ansåg sig 
ha något större intresse i förändringsfrågor utan ansåg det som en uppgift som skulle 
lösas bland många andra. Respondenternas flesta negativa synpunkter riktas mot att 
man gjorde Direktionen till styrgrupp och att sedan ledningscheferna gjordes till 
delprojektledare. Dessa synpunkter redovisas vidare under flera av de följande 
underrubrikerna, dock främst i den avslutande underrubriken som avhandlar 
ledarskap. 
 
4.5.5 Vision och strategi 
Vid mina litteraturstudier i de officiella handlingarna har jag inte funnit något som 
kan härledas till att vara en vision och därmed inte heller en strategi för att uppnå 
denna. Det som möjligtvis skulle kunna betecknas vara en vision för FM: s 
strategiska förändringsarbete är att man önskar stärka ÖB: s avvägningsroll, vilket 
har figurerat i de flesta av handlingarna som berör förändringsarbete den senaste 
tioårsperioden, så även denna gång.  
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I en av handlingarna som avhandlar LU 02 kan man också utläsa att ”FM centrala 
ledning under de se senaste tio åren successivt har utvecklats bland annat i syfte att 
stärka Överbefälhavarens avvägningsroll” (FM 2001: 1). Vid de intervjuer som 
genomfört har ingen av respondenterna påtalat att detta citat på något sätt har präglat 
processen eller deras syn på hur arbetet skulle genomföras och med vilket mål. Ingen 
av respondenterna har heller uppgett att de uppfattat ÖB: s avvägningsroll som vision 
i samband med LU 02. 
 
Samtliga respondenter som har haft en uppfattning om vilken vision och strategi som 
gällt för förändringsarbetet har svarat inom samma härad. De uppger att visionen var 
att tillse att HKV fungerade bättre mot förbanden, och att man skapade en 
organisation som man kunde personalförsörja på sikt eftersom så många befattningar 
redan idag var vakanta inom HKV och OPIL. Denna grupp av respondenter 
förmedlar även andra närliggande syften med förändringsarbetet, som t.ex. att 
effektivisera och rationalisera HKV utifrån hur det då fungerade. Intressant är att i 
den andra, och något mindre grupperingen av respondenter, så finns uppfattningen att 
det inte fanns någon vision, utan det som angavs var syften och målsättningar som 
man var tvungen att uppnå eftersom det var en ekonomisk kris. 
 
Två av respondenterna i denna mindre gruppering menar vidare att om det fanns 
någon vision hade den i alla fall inte förmedlats ut i organisationen. I denna 
gruppering finns även uppfattningen att FM förändringsarbete har helt fel fokus, 
nämligen på produktion i stället för att fokusera på vad FM egentligen skall göra och 
vilka uppgifter som skall lösas. Med detta synsätt avses att FM fokuserar på att 
producera och vilka förutsättningar detta kräver i stället för att fokusera på vad 
organisationen skall göra och därefter tillse att rätt förutsättningar skapas för 
produktion. I dessa divergerande synsätt kan man förstå vilka skilda synsätt det finns 
på FM och vilken verksamhet som organisationen bedriver. 
 
4.5.6 Förmedla förändringsvisionen 
För projektgruppen LU 02 var det klart och tydligt att deras uppgift var att 
genomföra det uppdrag som delgivits dem, d v s att förslå en ny 
ledningsorganisation, enligt de direktiv som angivits under rubriken 4.3.3. 
Uppfattningen var att det var ÖB: s uppgift att vidarebefordra förändringsvisionen till 
förbandscheferna via sina förbandschefsmöten och andra ordinarie kanaler.  
 
Inom HKV så utnyttjade man de olika ledningscheferna för att genomföra samma 
sak mot personalen där. Denna bild bekräftas av samtliga respondenter. Inga av de 
officiella dokument som min litteraturundersökning har omfattat innehåller däremot 
någon uppgift om vem som ägde denna uppgift och hur man avsåg att förmedla 
förändringsvisionen ut i organisationen. 
 
Inom projektgruppen LU 02 har man ingen uppfattning om hur ÖB genomförde detta 
mot förbandscheferna. Inom HKV sökte projektgruppen vid upprepade tillfällen upp 
ledningscheferna i olika sammanhang och påtalade vikten av att förmedla budskapen 
vidare till personalen. En av respondenterna ur projektgruppen LU 02 påpekar att 
vissa av lednings- och avdelningscheferna var bättre än andra på att informera sina 
underställda, och att man för övrigt inte uppfattade det som gruppens huvuduppgift 
och ansvar att lösa. I och med detta lades det heller ingen överdriven möda på att 
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kontrollera hur det egentligen genomfördes. En annan av respondenterna påpekar att 
det härmed var upp till respektive chef att förmedla det budskap han ansåg sig ha 
uppfattat, det vill säga om man inte var positivt inställd till förändringen så kunde det 
budskap man förmedlade ut förvrängas och därigenom också styra sin egen 
organisation (avdelning/sektion motsvarande) i en annan riktning än den utpekade. 
Några av respondenterna utanför projektgruppen LU 02 anser sig inte ha någon 
kunskap alls i hur det var tänkt att förändringsvisionen skulle förmedlas ut i 
organisationen. 
 
I det fortsatta arbetet med att implementera förändringsarbetet utsåg man en 
projektorganisation som skulle fortsätta att förmedla ut och förankra 
förändringsvisionen i organisationen (FM 2002 c: 5). I och med att det även faller in 
under rubriken 4.5.9, kommer den fortsatta redovisningen av hur förmedlingen av 
förändringsvisionen genomfördes att ske där. 
 
4.5.7 Avlägsna hinder och uppmuntra initiativ 
Tre av respondenterna säger sig ha en för dålig inblick i helheten i processen för att 
kunna besvara frågor kring hur man rent praktiskt hanterade denna fråga. Sex av 
respondenterna uttrycker däremot tydligt ett missnöje med hur denna del av 
processen hanterades. Man menar att det inte går att ha kvar chefer som inte agerar 
utifrån givna beslut och direktiv, FM måste mer likt den civila företagsvärlden byta 
ut sådana chefer. I en förändringsprocess menar tre av dessa sex respondenter att 
man måste tillse att de chefer som skall leda och genomföra ett förändringsarbete tror 
på idén och själva är förändringsbenägna. I samtliga nio respondentintervjuer 
framträder det även att man på ett eller annat sätt tycker att det finns chefer som inte 
varit lojala mot förändringsprocessen. Insikten i frågan varierar beroende på var i 
processen man deltog och vilken möjlighet till insikt detta följaktligen medgav.  
 
Den övergripande synpunkten, som de fem respondenterna med större insikt i 
processen vill förmedla, är att det inom FM vuxit fram en subkultur som medger att 
chefer kan agera illojalt mot fattade beslut utan att riskera konsekvenser. En av dessa 
respondenter menar att det är ett gammalt arv från tiden när FM var indelat i olika 
försvarsgrensstaber och man skulle agera utifrån ”det egnas bästa”. Detta har sedan 
förstärkts genom att en kultur växt fram där man inte låter ansvariga i den högsta 
ledningen ta något ansvar för olika allvarliga fel som begår och missförhållanden 
som inte rättas till. Att bryta i givna direktiv och order renderar inte i någon 
reprimand och därmed har en organisatorisk medvetenhet (förhållningssätt) växt 
fram där man låtsas som om man tänker följa det som beslutats, men i själva verket 
tänker man göra tvärtom. Samma respondent menar fortsatt att agerandet bygger på 
att man låtsas som om man skall ta tag i frågan, men i själva verket underlåter man 
att agera och avvaktar situationen till högre chef fått annat i fokus eller glömt bort 
vad som ärendet handlade om. Inom FM kan detta beteende dessutom förstärkas 
genom den höga rotationshastighet som organisationen har bland sina chefer, 
organisationen glömmer därmed fort. Detta agerande sätter naturligtvis prägel på 
vilket sätt den övriga delen av organisationen kan agera och vilka råmärken de måste 
hålla sig inom. 
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En annan av dessa fem respondenter menar att eftersom vi har det klimat som vi har 
inom FM så faller den uppdragstaktik vi säger oss utöva, vi övergår i stället till att 
agera utifrån en kommandostyrning som är starkt centraliserad i syfte att kunna 
kontrollera olika processer. En tredje av dessa fem respondenter menar på att det är 
Direktionen som i mångt och mycket varit delaktiga i denna felaktiga process. Denne 
menar att den maktfördelning som skulle ske, efter det projektgruppen LU 02 lämnat 
sina förslag, innebar att en bättre helhetslösning för organisationen i stort inte kunde 
nås. Denna kritik delas av en annan av respondenterna som menar på att han är 
väldigt besviken på medlemmarna i Direktionen och denna som företeelse. Enligt 
denne respondent så var man i princip inte överens om någonting och vissa av 
Direktionens medlemmar var direkt motståndare till att genomföra 
förändringsprocessen överhuvudtaget. Vissa personer sa dessutom en sak utanför 
Direktionen för att sedan byta åsikt vid direktionssammanträdena, alternativt helt 
enkelt vara tyst eller undanglidande i vissa frågeställningar. 
 
Jag har inte funnit några som helst spår i FM officiella dokument som påvisar hur 
man haft för avsikt att avlägsna hinder för att genomföra förändringsprocessen och 
samtidigt uppmuntra organisationens medlemmar att ta initiativ i processen. 
Ingenstans i de officiella dokumenten eller under intervjuerna har det framkommit 
någonting som tyder att organisationen förstod vikten av att utbilda personalen i vad 
resultaten av förändringsprocessen innebar. 
 
4.5.8 Kortsiktiga vinster 
Ingen av de intervjuade respondenterna har uppfattningen att man i 
förändringsprocessen diskuterade hur eller varför man skulle uppnå kortsiktiga 
vinster. Litteraturstudierna i FM officiella dokument påvisar heller inga sådana 
tankar eller direktiv för LU 02 och projektgruppens arbete.  
 
Det som framkommer vid intervjuerna med respondenterna är att ett flertal nämner 
PROD- ledningen som en viktig lösning för organisationen, förändringsarbetet skulle 
därmed ha fått en tydlig och klar förändring som dessutom var påtaglig för 
medarbetarna. Detta påstående motsägs delvis av en av respondenterna i 
projektgruppen som menar på att den insikten inte var lika klar då LU 02 processen 
genomfördes, den har tillkommit när man sett att den organisationsstruktur som 
istället upprättades inte blev så bra som man förväntat sig.  
 
En av annan av respondenterna ur projektgruppen LU 02 menar att det inte fanns tid 
till tankar kring kortsiktiga vinster eftersom tiden var för knapp. Vissa chefer tyckte 
till och med enligt denne respondent att det gick så fort att de inte ens hann informera 
sina medarbetare. Dessutom så menar respondenten att ÖB ville få processen 
genomförd innan det tyngsta arbetet med FB 04-processen skulle påbörjas. 
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4.5.9 Befästa förändringsarbetet 
För att genomföra den organisationsförändring som LU 02 projektgrupp slutligen tog 
fram, och som sedan beslutades av ÖB, upprättades projektuppdrag HKV 03 från och 
med 2002-09-02 (FM 2002 c). Redan innan detta projektuppdrag upprättades stod 
det klart att LU 02 projektgrupp inte skulle vara delaktiga i 
implementeringsprocessen. Flera av projektgruppens medlemmar lämnade dessutom 
HKV och återvände till sina ordinarie arbetsplatser i organisationen inom kort efter 
det att slutredovisningen genomförts. Utsedd till att leda HKV 03 blev C STRA som 
tillika var C HKV sedan den organisationsförändring som genomfördes mitt i 
projektet LU 02. Uppdraget som gavs till C STRA/C HKV var (FM 2002 c): 
 
”Chefen för HKV organiserar senast 2002-09-04 ett projekt, HKV 03, som ska 
förbereda omorganisationen av den centrala ledningen i enlighet med utredningen 
LU 02 och Försvarsmaktens hemställan till regeringen (FM 2002 b). Utgående från 
LU 02 föreslagna organisationsstruktur, personalavvägningar, processer och 
metoder ska dessa vidareutvecklas och implementeras i en ny eller anpassad 
organisation i enlighet med de ställningstaganden som erhålls från regeringen. 
 
Härvid ska 
• en förnyad processanalys genomföras inom ramen för Försvarsmaktens 

utvecklingsprocess, varvid den nya funktionsindelning som utarbetats inom 
ramen för Ag HMÅL NY beaktas samt förbättrade stabsrutiner utvecklas, 

• en detaljorganisation och Högkvarterets arbetsordning redovisas senast 2002-
11-30, 

• ett utvecklat verksamhetsledningssystem (FM VHL) för Försvarsmakten vara 
infört senast 2003-07-01, 

• en reviderad VFM och FörLed vara beslutad senast 2003-09-01, 
• en utvärdering av HKV samt arbetssätt och metoder i ÖB: s ledningsprocess 

vara redovisad senast 2004-04-01, 
• underlag utarbetas för att kunna inta målbilden senast 2005-12-31 (målbilden 

kräver förnyat regeringsbeslut).” 
 
Detta uppdrag utmynnar i en skrivelse som reglerar hur genomförandet av HKV 03 
skall gå till med möten, processledare, projektansvariga mm (FM 2002 d). En inblick 
i hur processen med förändringsarbetet prioriterades får man under rubriken 4.4 
”Övrigt” i samma dokument (ibid, 7); 
 
”Normalt skall ingen rapportering eller diskussion kring projekt HKV 03 
genomföras vid DS (direktionssammanträden), ledningschefsmöten eller HKV: s 
samordningsmöten, om inte ÖB eller Huvudprojektledaren beslutar annat. Dessa 
möten ska fokusera på den ordinarie ledningen av FM och HKV. Särskilt ska detta 
ge förutsättningar för att underlaget till FB 04 ges erforderlig prioritet.” 
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I samma dokument kan man också under rubriken 3.2.3 ”Projektsekretariat” utläsa 
att ett projektsekretariat sätts upp där två av deltagarna av den sammanlagt fem man 
starka gruppen kommer från projektgruppen LU 02, chef för gruppen blir Kk Claes 
Lundin och projektassistent blir Kristina Cederlöf. Projektsekretariatet skall stödja 
projektet med dokumentation, genomförande och uppföljning. Projektsekretariatet 
producerar sedan fram till årsskiftet 2002/2003 en del skrivelser som reglerar det 
fortsatta arbetet med fördelningen av personal, resurser, arbetsprocesser mm.  
 
Dagarna innan jul 2002 utkommer en skrivelse som reglerar den fortsatta 
verksamheten efter årsskiftet och hur intagandet av den nya organisationen som skall 
gälla f r om 2003-01-01 skall gå till (FM 2002 e). I princip kan man säga att 
intagandet av den nya organisationen och omflyttningen av personal skall ske 
successivt i tre steg innebärande identifiering och överföring av befattningar, 
bemanning samt omlokalisering fram till 2003-09-01. Andra viktiga datum är 2003-
03-01 då de preliminära turordningskretsarna skall vara upprättade och 2003-06-30 
då turordningsomplaceringarna senast skall vara klara. 
 
Den måttstock som jag kunnat utläsa från litteraturstudierna i FM: s officiella 
dokument som skall reglera hur man vet när man varit framgångsrik i sitt 
förändringsarbete härrör sig främst till de datum som redovisats i föregående stycke. 
Prioriterade datum är 2003-01-01 för intagandet av den nya organisationen och 2003-
09-01 när all personal skall ha intagit sina nya befattningar. 
 
Enligt respondenterna är samstämmigheten stor när det avser bifallet till att 
måttsocken på framgång i förändringsarbetet var datumstyrt, d v s det var reglerat i 
tid när saker och ting skulle vara genomförda. En av respondenterna pekar på att 
projektgruppen HKV 03 upplöstes 2003-03-01 och endast en av medlemmarna i 
projektsekretariatet blev kvar för att fortsätta övervaka implementeringsprocessen. 
Processen styrdes sedan fortsättningsvis av C HKV/C STRA. Samtliga respondenter 
anser att det var mindre lyckat att utse C STRA/C HKV till att även samordna och 
implementera resultatet av LU 02 med hänsyn till dess omfång och de 
arbetsuppgifter som han redan hade. En av respondenterna i projektgruppen LU 02 
gör dock passusen att det inte var meningen att denne skulle vara utvecklingschef 
utan mera arbetsleda själva förändringsprocessen och låtit t.ex. sin ställföreträdare 
tagit det handgripliga ansvaret. Projektledaren för LU 02 berättar att han avslutar sitt 
arbete med att bifoga en grov skiss över hur förändringsarbetet bör gå till som 
bifogas slutrapporten, något annat fanns det inte tid för (FM 2002 c: 104- 105). 
 
Flera av respondenterna påpekar att det var mycket olämpligt att inte låta 
projektgrupp LU 02 också fortsätta att leda implementeringen av förändringen av 
ledningsorganisationen. Respondenterna upplever att det blev ett glapp i det 
projektgruppsbyte som skedde och att det inte är brukligt i andra organisationer att de 
som arbetar fram förändringen inte också är med och genomför den. En av 
respondenterna i projektgruppen säger dock att det var helt okej att det blev på detta 
vis, menandes att det hade varit olämpligt att ha en brigadgeneral som ”flyttledare” i 
HKV. I praktiken innebar det dock enligt de övriga respondenterna att det blev 
enklare för organisationen att obstruera mot förändringen i och med att de som hade 
detaljkunskapen och alla tankar på hur det skulle se ut inte längre var direkt 
involverade i processen. Två av respondenterna menar dessutom att projektledaren 
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LU 02 borde ha innehaft rollen som ansvarig för förändringsarbetet i flera år, i syfte 
att säkerställa framgång med projektet. För en av respondenterna som vid tidpunkten 
var förbandschef så uppfattades hela HKV 03 projektet som något väldigt diffust. 
 
4.5.10 Förankra förändringsarbetet 
Med anledning av redovisningen under den förgående rubriken, så kan jag verifiera 
att det inte finns några indikationer på hur man avsåg att befästa förändringarna i 
organisationen i FM officiella dokument. Som redan påpekats upplöstes 
projektgruppen HKV 03 2003-03-01 och arbetet skulle sedan fortsättningsvis drivas 
av C STRA/C HKV mot datumet 2003-09-01 när den nya organisationen skulle var 
intagen och bemannad. Enligt en av respondenterna är den fortsatta utvecklingen av 
HKV 03: s arbete fruset sedan sommaren 2003 i avvaktan på den nya 
ledningsutredning som påbörjades under november 2003. 
 
Vidare påtalar flera av respondenterna att det gemensamma 
verksamhetsledningssystem för FM som var en del av förändringsarbetet inte 
mäktats med att genomföras inom HKV. Man säger vidare att den översyn som 
skulle ske efter ett halvår, och som skulle säkra att man var på rätt väg, inte 
genomfördes. Uppfattningen är att den nya ledningsöversynen är en del av den 
halvtidsöversyn som inte genomförts, vilken även bekräftas av projektledaren för 
HKV-05. För att fortsättningsvis förankra förändringen i organisationen menar några 
av respondenterna att man är beroende av lednings- och avdelningscheferna inom 
HKV. Här reser man farhågor om vilken budskap och med vilket engagemang som 
detta utförs, med anledning av att det redan tidigare framkommit signaler på att alla 
inte köpte själva förändringen eller det resultat som projektgruppen LU 02 kom fram 
till. Några av respondenterna uppfattar det som om organisationen hamnat i ett 
vakuum i avvaktan på vad som skall hända vid nästa omorganisation, de är 
övertygade om att denna förändringsprocess inte var den som skulle ge den stabilitet 
som eftersträvas av medarbetarna. 
 
4.5.11 Sammanfattning av ledarskapet 
Att ge någon samlad bild av enskilda centrala befattningshavares ledarskap under 
förändringsarbetet är näst intill omöjligt. Vissa viktiga generella drag och företeelser 
inom FM går dock att utläsa i det empiriska underlaget. Eftersom forskningen 
dessutom inte syftar till att granska enskilda människor i en organisation, utan en 
organisation och ett förändringsförlopp hålls redovisningen, med några få 
undantagsfall, mera generell och inte personligt kopplad. 
 
De flesta av respondenterna är besvikna på det ledarskap som utövades av vissa av 
de ledare som verkade på ledningschefsnivå och högre upp i hierarkin samt av de 
individer som var medlemmar i Direktionen. Respondenterna upplever att vissa 
ledningschefer, som var tillika delprojektledare, inte var lojala mot de fattade 
besluten i processen. Några av respondenterna som ingick i projekt- eller 
referensgruppen är besvikna på att man inte vidhöll samma ståndpunkter utanför som 
innanför Direktionen. En av respondenterna menar också att vissa ledningschefer 
medvetet motarbetade ÖB: s vilja att utlokalisera delar av HKV, eftersom det var 
deras personliga uppfattning att det inte var lämpligt att göra så. Uppfattningen är att 
vissa chefer såg mera till sin egen verksamhet i stället för att se till helheten och 
organisationens fromma. 
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Med hänsyn till det entydiga resultat som framkommit föregriper jag även här till del 
den kommande analysen (p.g.a. att det blir tämligen uppenbart för läsaren att det 
ledarskap som utövats i den undersökta förändringsprocessen negativt kommer att 
påverka resultatet av densamma), genom att påpeka att är tämligen klart att 
ledarskapet inom FM: s högsta ledning har fallit i de fällor som Kotter (2.6.2) menar 
utmärker en organisation som präglas av en ohälsosam arrogans. Synen på att den 
egna delen av organisationen är viktigare än helheten för flera ledare och chefer löper 
som en röd tråd genom hela förändringsprocessen. Några av respondenterna är 
dessutom tveksamma till ÖB: s personliga ledarskap där man menar att hans vilja att 
nå en större samstämmighet bland organisationens chefer inför större beslut hämmar 
de beslut som fattas.  
 
Avseende ÖB: s ledarskap säger en av de respondenter som ingick i projektgruppen 
LU 02, att man vid informella möten framförde kritik till ÖB för just detta och 
menade på att han var för otydlig i sitt ledarskap, dock utan att någon förändring 
skedde enligt dennes uppfattning. Detta motsägs till del av en annan respondent som 
menar på att ÖB slutligen körde över två av ledningscheferna som inte var lika 
entusiastiska för förändringsprocessen som andra medlemmar i Direktionen. En 
annan av respondenterna menar på att det kan vara den stora arbetsbelastningen i 
övrigt som gör att man som chef inte orkar ta åt sig av ytterligare en process och 
förmedla ut den till sina underställda. Detta får dock mothugg av en annan 
respondent som menar på att det exekutiva ledarskapet inom FM är under all kritik 
och hämmar utvecklingen och indirekt motarbetar förändringar av de flesta slag.  
 
Till dessa synpunkter kan också läggas de tidigare redovisade synpunkterna i 
uppsatsen som framförallt fokuserar på subkulturen att inte följa givna order och 
direktiv från högre chef utan i stället agera efter egna värderingar och behov. 
 
4.5.12 Sammanfattning av den tredje frågeställningen  
Den tredje frågeställningen som jag har ställt i uppsatsen är; 
 

• Baserades LU 02 och dess förändringar samt implementeringen i 
organisationen direkt eller indirekt på någon teoretisk modell? 

 
Eftersom frågeställningen är delad så till vida att den berör så väl framtagandet av 
ledningsorganisationens nya struktur som implementeringen av de förändringar man 
önskar uppnå, och att det empiriska materialet är ganska omfattande, så kan det vara 
värt att för läsarens förståelse och den kommande analysen att sammanställa de 
viktigaste slutsatserna var för sig.  
 
Avseende den teoretiska kopplingen mot LU 02 projektets organisatoriska 
förändringar i strukturen kan jag, ur de litteratursökningar jag har genomfört i FM 
officiella handlingar, förstå att det inte fanns någon koppling mot en teoretisk 
modell. I dessa handlingar kan jag utläsa att det efterhand framkom att LU 02 
projektet skulle föreslå att den nya organisationen skulle inriktas efter tre 
huvudprocesser, d v s organisationen skulle processtyras. Kopplat till detta kan man 
utläsa att den nya organisationen fick en hierarkisk struktur. Enligt de intervjuer som 
genomförts så framkommer det via respondenterna att det fanns en hel del inom – 
och utomorganisatoriska styrningar på hur organisationen skulle utformas. De mest 
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framträdande och påverkande faktorerna på den slutliga utformningen av LU 02 
projektet är följande: 
 

• Det finns en inte uttalad, men ändå underförstådd medvetenhet, att 
huvudmannen inte accepterar vilken organisatorisk lösning som helst, särskilt 
känslig är frågan kring att föreslå en lösning som skulle kunna medföra att 
vapengrenarna åter får ett större inflytande i organisationen. 

• Den nya organisationen skulle utformas med den dåvarande organisationen 
som grund. Minst två alternativ som byggde på den dåvarande organisationen 
skulle tas fram. 

• Det fanns en medvetenhet hos projektgruppen LU 02 att det fanns en klar 
gräns för vilka förändringar den egna organisationen skulle kunna acceptera. 

• Den nya organisationsstrukturen byggdes inte på någon teoretisk modell. 
Diskrepans har därmed uppstått mellan valet av metod för att bedriva 
organisationernas processer och den valda organisationsstrukturen.  

• Många av de impulser som ledde fram till den föreslagna organisationen och 
dess arbetssätt framkom via de studiebesök och analyser av internationella 
organisationer och utveckling som genomförts under projektet.  

• Två av de tre målsättningar som uppdraget hade kunde inte uppfyllas på 
grund av organisationens ovilja och oförståelse för den förändring i 
ledningsorganisationen som skulle genomföras. 

 
När det gäller den del av frågeställningen som avhandlar om implementeringen av 
den nya ledningsorganisationen baserades på någon teoretisk modell så framgår det 
ganska tydligt att så inte var fallet. Följande faktorer kan sammanställas som de mest 
framträdande ifrån det empiriska materialet: 
 

• Förbandscheferna som var mer positivt inställda till förändringsprocessen var 
inledningsvis mer delaktiga än de som i slutändan skulle utsättas för 
omorganisationen och dagligen arbeta i den nya organisationen. Inga aktiva 
åtgärder vidtogs medvetet eller omedvetet för att öka 
förändringsbenägenheten hos personalen inom HKV under 
förändringsprocessen. 

• Den vägledande koalitionen upplevs ha haft en accepterad ställning i 
organisationen. Intrycket ges att den sammansättning som gruppen fick var 
ett sätt att tillse att ingen gruppering med intresse i förändringsprocessen blev 
åsidosatt (armén, marinen, flygvapnet, OPIL och HKV). Projektgruppen hade 
endast uppgiften att ta fram ett förslag på en ny ledningsorganisation och ett 
nytt arbetssätt, inte att sedan även implementera förändringarna. En av 
medlemmarna uppger sig inte vara särskilt intresserad av denna typ av arbete. 
Projektgruppen hade inte själva makten eller möjligheten att genomföra de 
förändringar man föreslog. 

• En vision för detta strategiska förändringsarbete, och det strategiska 
förändringsarbetet generellt sätt inom FM, verkar inte ha funnits. Därmed har 
det inte heller funnits någon strategi om hur visionen skall uppnås. För det 
implementera förändringsarbetet LU 02 verkar endast målsättningar och 
syften med verksamheten ha funnits. 
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• Ingen har tilldelats uppgiften att förmedla den i sig obefintliga visionen inom 
organisationen. Projektgruppen ansåg att det var ÖB:s uppgift att förmedla 
visionen till förbandschefsnivån enligt ordinarie ”chain of command”. 
Medlemmarna i projektgruppen LU 02 gjorde försök att förmedla arbetets 
syfte inom HKV, men uppfattade det samtidigt inte som deras huvudsakliga 
uppgift. 

• Subkulturen som vuxit fram inom FM p.g.a. av att organisationen inte har för 
vana att avsätta eller omplacera chefer som inte följer givna direktiv och 
order har menligt inverkat på förändringsprocessen. Detta har accentuerats 
genom att man via Direktionen velat förankra de beslut som skall fattas i 
frågan och därmed gett utrymme och en arena för maktfördelningen mellan 
vissa av dess medlemmar att framträda. Ingen medveten utbildning har skett 
av medarbetarna i organisationen angående förändringarna i 
ledningsorganisationen och dess konsekvenser. 

• Att arbeta med kortsiktiga vinster för att få organisationen att förstå vikten av 
och se framgångarna med ett förändrat beteende har inte genomförts. 
Synpunkter på att den korta tidsaspekten i projektet, från uppstart av projekt 
LU 02 till dess att den nya organisationsstrukturen skulle vara intagen, har 
varit hämmande har framkommit. 

• För att befästa förändringsarbetet upprättade man en ny projektgrupp, HKV 
03, som skulle genomföra implementeringen. Av dem som ingick i 
projektgrupp LU 02 var det endast två medlemmar som fortsättningsvis även 
ingick i den nya projektgruppen. Projektsekretariatet HKV 03 upplöstes efter 
cirka sex månader, d v s sex månader innan den nya organisationen skulle 
vara bemannad. Efter det att projektsekretariatet HKV 03 upplösts skulle 
processen ledas av en av ledningscheferna vilken även tillika var C HKV. 
Framgångfaktorerna i förändringsprocessen var styrda till att gälla specifika 
datum. Delprojektledare blev bl.a. ledningscheferna av vilka minst två var 
öppet kritiska till förändringsarbetet. Huvuddelen av överlämningen mellan 
projektgrupperna har gjorts genom officiella handlingar, den grupp som 
skulle implementera förändringsarbetet uppsattes först efter det att projekt 
grupp LU 02 upplösts. I princip all kommunikation ut i organisationen om 
förändringsarbetet upplevs ha genomförts via officiella handlingar. I de 
officiella handlingarna framgår det tydligt att förändringsprocessen var 
underordnad den dagliga verksamheten i allmänhet och FB 04 processen i 
synnerhet. Förankringsarbetet verkar helt ha avstannat sedan sommaren 2003 
i avvaktan på det kommande försvarsbeslutet och den nya ledningsutredning 
som påbörjades i november 2003. 
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4.6 Slutsatser från implementeringen av LU 02? 
4.6.1 Den fjärde frågeställningen 
Den fjärde frågställningen som jag har ställt i uppsatsen är; 
 

• Drog FM som organisation några slutsatser i samband med 
implementeringsprocessen av LU 02, och i sådant fall vilka? Hur har dessa 
slutsatser i sådant fall dokumenterats? Om de har dokumenterats, avses de 
på något sätt att utnyttjas av organisationen i samband med en eventuellt 
kommande förändringsprocess? 

 
Svaret på frågeställningen blir tämligen enkel och kortfattad Enligt den respondent 
som var kvar längst i processen, och även deltog i HKV 03 t o m 2003-03-01, så är 
det ingen som har beordrat eller efterfrågat någon utvärdering av förändringsarbetet. 
De övriga respondenterna bekräftar att det inte heller genomfördes någon utvärdering 
inom ramen för projektgrupp LU 02. Flera av medlemmarna i projektgruppen 
lämnade dessutom också HKV i samband med slutredovisningen och återgick till 
sina ordinarie arbetsuppgifter. Eftersom ingenting av det arbete som LU 02 eller 
HKV 03 genomförde dokumenterades innebär det att projektledaren för HKV 05 nu 
själv får försöka sammanställa vad som skett i processen, viss hjälp har han av att 
han är densamme som ledde projektgrupp LU 02. I samband med intervjun så 
menade projektledaren för LU 02 och HKV 05 dock att det inte var helt enkelt eller 
särskilt upplyftande att behöva tillbringa dyrbar tid med att försöka förstå vad som 
hänt med den ursprungliga processen sedan han själv lämnat HKV. 
 
4.6.2 Sammanfattning av den fjärde frågeställningen 
Följande sammanställning av frågeställningen kan göras; 
 

• FM har som organisation inte nedtecknat eller dokumenterat några 
erfarenheter eller slutsatser av förändringsprocessen i samband med LU 02. 

• De eventuella erfarenheter och slutsatser som eventuellt har dragits finns hos 
enskilda medarbetare inom organisationen. Enda sättet att kunna utnyttja 
dessa är att de individer som besitter kunskapen fortsätter att arbeta med 
förändringsprocesser eller att en utvärdering sker under ordnade former i 
organisatorisk regi. 

• Med anledning av att inga slutsatser eller erfarenheter drogs så har det 
följaktligen inte heller funnits några planer på hur man skulle tillgodogöra sig 
dessa i en kommande förändringsprocess. 
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5. Analys och diskussion 
5.1 Inledning 
I min analys och diskussion så avser jag att utifrån mitt teoretiska resonemang, som 
jag fört i kapitel 2 i denna uppsats, att analysera och diskutera de slutsatser som jag 
redovisat i min empiri. Jag kommer i huvudsak att koppla min empiri mot Kotters 
teorimodell, eftersom den på ett bra sätt övergriper hela det teoretiska resonemang 
som jag velat påvisa påverkar en förändring i en organisation, oaktat om det är en 
organisationsutveckling eller en organisationsförändring. Inledningsvis avser jag 
dock att utifrån mitt grundläggande teoretiska resonemang försöka förklara utifrån 
vilka grunder FM agerade, vilken situation de befann sig i och varför de har agerat 
som de gjort i vissa fall. Därefter kommer jag som sagt att använda mig av Kotters 
teorimodell (och även drista mig till att försöka utveckla densamma) samt återkoppla 
mitt organisatoriska synsätt och den förförståelse jag har mot den forskning jag 
bedrivit, för att avslutningsvis utvidga diskussionen genom att redogöra för några av 
mina egna slutsatser efter genomförd forskning. I samband med detta kommer jag 
också att redogöra för mina förslag till fortsatt forskning och utredning. 

5.2 Grundläggande analys och diskussion 
5.2.1 Organisationsutveckling eller organisationsförändring?  
FM har i och med LU 02 haft för avsikt att genomföra en organisationsutveckling av 
sin ledningsorganisation, Detta motiverar jag genom att FM haft för avsikt att skapa 
en ny struktur och ledningsprocess samtidigt som man önskade få en ny balans i 
organisationen, vilket Daft (1992: 551) refererade till i Abrahamsson & Andersen 
(2002: 230) som några av kriterierna på en sådan typ av förändring. Vidare så är LU 
02 och HKV 03 förändringsprocesser styrda och planerade av ledningen som ett 
projekt med förutbestämda förväntningar på vad som skall uppnås samt en start- och 
slutpunkt på projektet, vilket Abrahamsson & Anderson (2002: 229) själva säger är 
vad som skall uppfylla kriterierna för en organisationsutveckling. Visste då FM om 
att man genomförde en organisationsutveckling och vad som krävs för att uppnå en 
lyckad sådan?  
 
Enligt det empiriska materialet finns det ju inga tecken som tyder på detta, vilket 
framkommit i såväl litteraturundersökningarna som de svar som respondenterna 
lämnat. Jag har i det material som jag analyserat inte kommit till insikt att FM hade 
förståelsen för om det var en organisationsförändring eller en 
organisationsutveckling man genomförde. Sålunda är det inte helt lätt att utifrån 
detta ta avstamp och fatta rätt beslut om vad man skall göra och hur. Visste då FM 
under vilka övriga förutsättningar man verkade, och vilka steg man skulle ta och i 
vilken riktning? 
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5.2.2 FM förståelse för strategiskt förändringsarbete 
Svaret på det föregående styckets avslutande retoriska fråga är tyvärr negativt. Detta 
motiverar jag genom att påvisa att FM inte hade klart för sig varför man egentligen 
skulle förändra sig. FM upplevde att den organisation man hade för tillfället inte 
fungerade tillräckligt effektivt mot förbandschefsnivå, samtidigt som man inte hade 
en ledningsorganisation som man egentligen kunde personalförsörja. Detta är rätt i 
sig, men man missade utgångspunkten att organisationen kanske borde förändras för 
att man inte genomförde rätt saker på rätt plats, d v s att organisationen var ineffektiv 
eftersom den inte löste de uppgifter man egentligen skulle lösa. Detta är naturligtvis 
ett resultat som kommer ifrån de tidigare ofullständiga förändringsprocesserna vilka 
har bäddat för organisationen att fortsätta att lösa de uppgifter man önskar lösa eller 
löste tidigare, i stället för att förstå att det är helt nya uppgifter man skall lösa. I och 
med detta så har FM genomfört en organisationsutveckling i sin ledningsorganisation 
på en organisation som man tror fungerar på ett visst sätt, men som i verkligheten 
fungerar efter de interna impulser som människorna i organisationen verkar efter. 
Konsekvensen för organisationen blir, kopplat mot de tankar som Abrahamsson & 
Andersen (2002: 231) lägger fram kring interna och externa impulser, att det innebär 
att ledningen vill att individerna skall göra något nytt, men eftersom de inte förstår 
vad de skall göra så gör vad de gjorde förut alternativt driver sina interna impulser i 
en riktning som ledningen inte kan kontrollera. 
 
FM är en gammal, stor och statlig organisation som enligt alla teorier tillhör de 
svåraste av organisationer att förändra. Att därmed inte ta hänsyn till det motstånd till 
förändring som finns hos individerna och organisationen gör inte saken bättre. 
Eftersom FM vid upprepade tillfällen genomfört förändringsarbeten, som inte 
genomförts på rätt sätt, är det sällan eller aldrig rätt tid att komma med övergripande 
förändringsplaner. Härigenom uppfyller FM samtliga av de fem maximer som 
Bruzelius & Skärvad (2000: 370- 371) sätter upp för att påvisa de fällor som en 
organisation kan gå i när man skall genomföra ett förändringsarbete. Dessa är sedan 
tidigare redovisade i uppsatsen men förtjänar att återupprepas; 
 

• Felaktiga förändringar, d v s att fel förändringar genomförs p.g.a. okunskap 
eller oskicklighet, men också p.g.a. att organisationen saknar ”konstruktivt 
motstånd” med alltför många jasägare och/eller en organisation där all 
”kreativ opposition” är eliminerad. 

• Otillräckligt förklarade och motiverade förändringar, d v s att de genomförs 
utan tillräcklig insikt i (kan t ex bero på bristande kommunikation från dem 
som leder förändringen till dem som är en  
del av den samma, eller en ovilja att förstå) och förståelse för förändringarnas 
bakgrund, syfte och avsedda konsekvenser. 

• Ytliga förändringar. Sådana förändringar kan verka omfattande 
(organisationen har ritats om) men är begränsande (trots ny 
organisationsplan, kanske med nya benämningar på organisationsenheterna, 
är ansvarsområdena och de ansvariga cheferna desamma). 
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• För tidiga förändringar. Det finns situationer då en förändring visserligen är 
önskvärd men förutsättningarna för förändring inte är tillräckligt goda. God 
och effektiv timing vid förändring är således viktigt för att förändringen skall 
bli lyckosam. 

• För frekventa förändringar. Om förändringar genomförs alltför ofta finns det 
risk för att en förändringströtthet breder ut sig i organisationen och att denna 
förändringströtthet leder till en ökad ineffektivitet. 

 
FM uppvisar även symptom på de båda deviser om organisatorisk tröghet som 
Hedberg (1979) (enligt ref Bruzelius & Skärvad) redogör för, nämligen insiktströghet 
och manövertröghet. Insiktströgheten påvisas genom individernas (personalen inom 
HKV) oförmåga att förstå behovet av förändringar vilket i sin tur beror på de 
kortsiktiga mål som driver verksamheten samt bristande utbildning och information. 
Manövertrögheten visas upp i det faktum att man alltid utgår ifrån HKV nuvarande 
fysiska lokaler och gällande organisation när man skall förändra organisationen. 
Denna förstärks genom på vilket sätt man genomför förändringsarbetet, d v s att inte 
ta in utomstående experter eller utnyttja kompetent och utbildad personal för 
förändringsarbete, från t.ex. Försvarshögskolan (FHS). Eftersom ingen erfarenhet 
görs av de olika förändringsarbetena och ingen ny kunskap utnyttjas torde heller inte 
detta bidra till att minska insiktströgheten eller manövertrögheten i organisationen. 
Kanske det också som en av respondenterna säger, att enda chansen att minska på 
HKV är att rent fysiskt ta bort en eller ett par våningar på byggnaden. Men det verkar 
i och för sig inte heller hjälpa, för efter LU 02 utredningen så har man varit tvungen 
att hyra in sig i andra lokaler i närområdet för att få plats med organisationen rent 
fysiskt. 
 
Vid förändringsarbetet i samband med LU 02 agerar FM som om man vore 
mittemellan situationerna som Killig & Fry (1986) (enligt ref Bruzelius & Skärvad, 
2000, 377- 378) kallar för relativ förändring och kris. FM har förvisso 
uppmärksammat förbandschefernas behov av en förändring och skulle kunna agera 
som om det vore en relativ förändring, men agerar i stället som om det en kris. Detta 
kan ha att göra med att ÖB önskade att ha förändringen genomförd innan processen 
med FB 04 skulle påbörjas. Man agerar därmed inte efter vad situationen kräver, det 
fanns egentligen tid att tillse att personalen blev medveten om förändringsbehovet 
och vad det skulle resultera i, men man agerade som om denna tid inte fanns. Att så 
blev fallet kanske inte är så konstigt eftersom man inte hade insikten i vikten att få 
med sig personalen på förändringsprocessen.  
 
Sättet man sedan genomför processen på är inte alls i linje med det sätt som 
Bruzelius & Skärvad (2000: 381- 382) rekommenderar att man genomför ett 
förändringsarbete som innebär organisationsutveckling, d v s genom 
processmodellen där medarbetare tidigt tas med i processen och får inflytande över 
förändringarna. 
 
Oförmågan att utskilja vilken situation man befinner sig och med oförmågan att 
förstå vilka behov detta medför, i kombination med att FM inte visste vilken typ av 
förändring man skulle genomföra, bäddade inte för att det resultat man slutligen 
uppnådde med utredningen av ledningsorganisationen skulle bli lätt att 
implementera. 
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Något som skjuter lite vid sidan av denna uppsats syfte är på vilket sätt man 
framtagit vilka processer man skall arbeta med. Det är dock värt att nämna eftersom 
resultatet påverkar implementeringsprocessen så till vida att det måste vara 
förståeligt för organisationen och dess medlemmar. Dessutom påverkar det i allra 
högsta grad organisationsstrukturen som i sin tur måste förstås av organisationen för 
att kunna implementeras. Att försöka implementera en organisationsstruktur som 
ingen förstår samt hur och på vilket sätt den tagits fram ter sig som ett omöjligt sätt 
att nå framgång i en förändringsprocess. 
 
Att basera förändringen på studier som genomförts mot andra nationer och 
internationella organisationer kräver sin förklaring. Motiveringen för detta är svår att 
utläsa i de officiella handlingarna annat än att det var lämpligt eftersom man skall 
samarbeta med andra nationer och organisationer som på ett eller annat sätt är 
kompatibla med NATO och/eller EU. Den analys som genomförts avseende 
internationella organisationer och internationell utveckling återredovisas kortfattat i 
slutrapporten och där framgår att det är sex västeuropeiska länder samt USA som 
man har studerat (FM 2002 a, 25- 27). Samtliga dessa länder är dessutom 
medlemmar i NATO, vilket kan vara förståeligt ur ett internationellt 
samarbetsperspektiv men mindre förståeligt ur ett svenskt perspektiv med våra 
politiska och organisatoriska förutsättningar.  
 
Här framkommer också att man vid dessa studier fått ta del av det processtänkande 
med tre huvudprocesser som sedan ligger till grund för den fortsatta 
organisationsutvecklingen. Frågor som kan vara värda att diskutera i ett annat 
sammanhang är om det är svenska förutsättningar och krav som styr vår 
organisationsutveckling eller om det är viljan att efterlikna andra länder syftande till 
att vara så NATO- kompatibla som möjligt som styr? Är detta huvudmannens krav 
eller är det organisationen eller grupper av medarbetare inom organisationen som 
önskar denna utveckling? Skall vi NATO- organisera oss när vi inte är medlemmar? 
Om det finns en skillnad i de framtida organisationerna för fred- och säkerhetsarbete 
i Europa (läs NATO och EU), hur skall FM hantera detta? I ett längre perspektiv kan 
det vara möjligt med en divergerande utveckling mellan NATO och EU och vilket 
fokus man vill lägga på olika konfliktområden. Här finns en viktig fråga att besvara, 
nämligen hur FM och dess huvudman kan agera för att vara på framkant i denna 
fråga? 

5.3 Analys och diskussion utifrån Kotters teorimodell 
Med anledning av det som blev utfallet av empirin, och den inledande diskussionen i 
föregående underrubrik, avser jag att kraftsamla diskussionen kring Kotters 
teorimodell utifrån hans syn på vikten av ledarskap i samband med en 
förändringsprocess. Men först dock en analys och diskussion kring hur FM lyckats 
med implementeringsprocessen utifrån Lewins (1951) klassiska tre faser (enligt ref 
Flaa et al, 1998; 181- 182) som även är grunden för Kotters teorimodell.  
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5.3.1 Förberedande fasen 
I den första fasen som Kotter kallar för förberedande fasen så ingår i hans modell de 
tre första faserna i åttastegsmodellen; att skapa ett angelägenhetsmedvetande, att 
skapa den vägledande koalitionen och att utveckla en vision och strategi. Här kan jag 
snabbt konstatera att den förändringsbenägenhet som fanns hos delar av 
organisationen inte togs till vara och överfördes till dem som var mindre benägna 
eller rent ovilliga till förändring. I och för sig så var det inte rätt tid att genomföra en 
förändringsprocess med tanke på det tidigare miserabla facit som FM har när det 
gäller förändringar i ledningsorganisationen.  
 
Att sedan inte tillsätta en vägledande koalition som även skulle få ansvara för att 
genomföra implementeringen av förändringarna i ledningsorganisationen gjorde inte 
saken bättre. Projektgruppen var i och för sig respekterad i organisationen, men detta 
innebar ingen vinst på lång sikt för utredningen i och med att den skulle upplösas 
innan det viktigaste steget i processen skulle påbörjas. En riktigt utformad vision är 
viktig för förändringsprocessen ur tre synvinklar. För det första så förenklar den och 
klargör förändringens allmänna inriktning, för det andra så motiverar den människor 
att vidta åtgärder i rätt riktning även om det är plågsamt och individen själv inte har 
vinning av det och för det tredje så hjälper till att samordna alla enskilda individers 
åtgärder på ett snabbt och effektivt sätt för förändringsprocessens bästa. När det som 
i detta fall saknas en vision, och en strategi för att nå denna vision, är det tämligen 
klart att hela förberedande fasen har misslyckats. Därmed menar Kotter att man inte 
har förutsättningar för att kunna genomföra en fullständig förändringsprocess.  
 
5.3.2 Genomförande fasen 
Eftersom förberedande fasen inte blev lyckad så spelade det kanske mindre roll att 
man gick in i genomförande fasen utan att veta var i processen man riktigt befann 
sig. Denna fas innehåller enligt Kotter; att förmedla förändringsvisionen, att ge 
befogenheter för att handla på bred bas och att skapa kortsiktiga vinster. I och med 
att det nu inte fanns någon förändringsvision kan man kanske tycka att det inte 
gjorde något att den inte heller förmedlades. Men det hade i all fall varit bra för den 
slutliga produkten om de målsättningar och syften som man hade med 
förändringsprocessen hade förmedlats till medarbetarna i organisationen. Tyvärr 
skedde inte heller detta varför den fortsatta förändringsprocessen inte heller i denna 
fas fick någon lyckad inledning. 
 
Fortsättningen på genomförande fasen präglas sedan av att olika chefer på den 
exekutiva nivån utövar påtryckning på de resultat som projektgruppen LU 02 tar 
fram. I och med att FM inte har en organisationskultur som har för vana att 
undanröja hinder för organisationens fortsatta utveckling kan ett sådant beteende 
fortgå under resten av förändringsprocessen. Detta blir än mer olyckligt eftersom FM 
inte gjort någonting för att visa för organisationen att detta är viktigt och att man 
uppmuntrar medarbetarna till att ta initiativ i förändringsprocessen. Men det är klart, 
om medarbetarna inte vet vilken vision man strävar efter och ingen har påvisat vikten 
för organisationen att denna förändringsprocess lyckas, så är det nog även svårt för 
den mest ihärdigaste medarbetaren att förstå vad han skall göra för att hjälpa till. 
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Som några av respondenterna påpekade utbildades aldrig heller personalen på något 
sätt i vad som de förväntades göra i den nya organisationen. Att förändra vanor och 
beteenden som byggts upp under flera år förändras inte av en skrivelses innehåll. Här 
har tidsaspekten spelat en stor roll, det är för ont om tid från initieringen av 
processen till dess att den skall var genomförd för att detta skall hinnas med. 
Eftersom tidsaspekten på hela förändringsprocessen är mycket snäv, från det att 
uppdraget gavs 2001-12-21 till dess att utredningen skall vara slutrapporterad 2002-
06-10 är det bara sex månader, och tills dess att hela förändringsprocessen skulle var 
implementerad 2003-09-01 är det bara ytterligare drygt ett år (FM 2001: 2). Att i 
detta tidsintervall dessutom tala om kortsiktiga vinster säger sig självt vara i princip 
omöjligt. Detta korta tidsintervall kan också peka på att man inte heller har förstått 
vikten av att visa för medarbetarna och organisation att man är på rätt väg i 
förändringsprocessen. Hur som helst har denna fråga inte diskuterats överhuvudtaget 
och sammanfattar därmed att även den andra fasen inte genomförts på ett riktigt sätt 
för att bli en tillgång i den fortsatta förändringsprocessen. 
 
5.3.3 Fullföljande fasen 
I den avslutande fullföljande fasen har Kotter med det han kallar att befästa vad som 
uppnåtts och att producera fler förändringar och att förankra de nya inställningarna 
i företagskulturen. Utifrån det resultat som de två första faserna uppvisat så är det lite 
överkurs att analysera och diskutera vad som gjordes och inte gjordes i denna fas, 
eftersom det inte på något sätt kommer att tillse att förändringsprocessen blir 
framgångsrik. Vissa aspekter förtjänar dock att ytterligare belysas.  
 
Att man åter igen i FM inte låter den koalition som tagit fram förändringarna i 
organisationen också genomföra implementeringen är inget annat än en smärre 
skandal. Trots det resultat som framkom i samband med Nordströms uppsats (2002) 
så har ingenting förändrats i detta avseende. Tyvärr är det så, vilket även min 
forskning har påvisat, att ingen har läst Nordströms uppsats och därför har heller 
ingen förändring skett. Att sedan tillsätta en ansvarig chef över förankringsprocessen 
som kanske inte uppvisat alla de krav man kan ställa på förändringsbenägenhet gör 
inte saken bättre. Inte heller det faktum att denne chef samtidigt innehar två andra 
tunga befattningar i organisationen! Men det stannar inte vid detta tyvärr, i de 
officiella skrivelser som reglerar förankringsprocessen framgår det tydligt att 
förändringsprocessen inte är särskilt högt prioriterad. I empirin så redogjorde jag för 
följande syn som HKV 03 spred ut i organisationen (FM 2002 d: 7); 
 
”Normalt skall ingen rapportering eller diskussion kring projekt HKV 03 
genomföras vid DS (direktionssammanträden), ledningschefsmöten eller HKV: s 
samordningsmöten, om inte ÖB eller Huvudprojektledaren beslutar annat. Dessa 
möten ska fokusera på den ordinarie ledningen av FM och HKV. Särskilt ska detta 
ge förutsättningar för att underlaget till FB 04 ges erforderlig prioritet.” 
 
Med sådan reklam är det lika lätt att genomföra en förändringsprocess av 
ledningsorganisationen som att sälja sand i Sahara. Att tro att förändringsprocessen 
på något sätt står utanför den ”ordinarie ledningen av FM och HKV” är tämligen 
obegripligt, det är just detta som är den ordinarie strategiska ledningen av HKV och 
FM. Förändringsprocessens utfall är avhängt av att den fullföljs till dess att 
organisationen verkligen har förändrat sitt beteende och en ny kultur växt fram. Att 
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hoppa över hela befästandet och förankrandet av förändringsprocessen gör att 
organisationen glider tillbaka till tidigare beteende och ingen reell förändring har 
egentligen skett. Nu är det dock åter så, att eftersom de två första faserna varit 
ofullständiga, finns det inte mycket att befästa och förankra, men det hade inte skadat 
om man i alla fall hade försökt. 
 
5.3.4 Ledarskap 
Eftersom FM dessutom är en stor och gammal organisation som finansieras genom 
anslag och är monopolitisk till sin art, ökar risken för att det inte skall finnas 
personer med ett tillräckligt ledarskap för att starta en framgångsrik 
förändringsprocess. Kotter menar att detta fenomen beror på att organisationen ofta 
därmed har hunnit utveckla arrogans i sitt ledarskap vilket förvärras av isolering och 
byråkrati. När det då därmed är ett överskott på byråkrati och administrativ ledning 
kontra ledarskap kommer det att krävas än mer draghjälp än pådrivning än vanligt för 
att förändringsprocessen skall ha en chans att bli framgångsrik. Jag skall därmed 
försöka sammanfatta min syn på hur ledarskapet kontra den administrativa ledningen 
existerar inom FM och hur det har påverkat LU 02 förändringsprocess.  
 
Kotter lägger en mycket stor tonvikt på förändringsprocessen bedrivs av ett 
högkvalitativt ledarskap, han påtalar också vikten av att skilja på en effektiv ledning 
(management) och ledarskap. Kotters forskning har visat att framgångsrika 
förändringar består till mellan 70 och 90 procent av ledarskap medan endast 10 till 
30 procent består av management. I FM: s fall så står det efter empirin tämligen klart 
att organisationen inte har en övervikt av ledarskap. FM: s monopolitiska ställning 
har skapat en organisationskultur som främjar administratörer i ställe för ledare. I 
bristen på yttre konkurrens har organisationen vänt sig inåt och byråkratiseringen har 
tagit över hand. Eftersom FM inte utsätts för något yttre tryck som tvingar 
organisationen att tillse att den drivs och utvecklas på rätt sätt för att överleva, så har 
det blivit viktigare att fördela makt och positionera sig inom organisationen i stället. 
FM har utvecklat vad Kotter kallar för en ohälsosam arrogans, vars främsta 
utmärkande drag är just att de försvårar all form av förändringsarbete. 
 
För organisationen innebär det att den inte förstår vikten av eller förmår att skapa en 
tillräckligt stark vägledande koalition som skall kunna genomföra 
förändringsprocessen. LU 02 är ett tydligt exempel där helheten av hela 
förändringsprocessen är styrd och påverkad av personer som inte har ett tillräckligt 
ledarskap och som inte lärt sig att tänka i andra banor än hierarki och administrativ 
ledning. Med ett överskott av administrativ ledning inom organisationen så finns 
heller inte förmågan att skapa och genomdriva strategier, vilket med all önskvärd 
tydlighet stämmer in på FM förmåga att driva strategiskt förändringsarbete. 
 
LU 02 bedrevs också på ett sätt som inte uppmuntrade till att öka medarbetarnas 
initiativförmåga och kreativitet eftersom man hela tiden agerade utifrån strukturer 
och planer. Detta medförde även att FM tog ut segern i förskott eftersom det 
fastställdes i tid med precisa datum när förändringsprocessens olika delar skulle vara 
klara och genomförda. Den verkliga situationen tog man ingen hänsyn till, den 
verklighet som existerade var den som fanns i alla de skrivelser som upprättades. LU 
02 projektgrupp gjorde i mångt och mycket vad den kunde, utifrån en snävt ställd 
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uppgift och ett för kort tidsspann, men utan stöd från den högsta ledningen så hade 
de aldrig riktigt någon chans att bli den vägledande koalitionen. 
 
Att sedan upprätta en plan över det fortsatta förändringsarbetet som sedan 
överlämnas till någon annan att genomföra är ytterligare ett bevis på att den 
administrativa ledningen och byråkratin är framträdande inom FM. Kotter menar 
också att organisationer som har ett underskott på ledarskap ofta klumpar ihop de åtta 
stegen i förändringsprocessen till tre. I FM fall har man faktiskt lyckats underskrida 
denna gräns, vid mer än ett tillfälle dessutom, eftersom LO 2000 implementeringen 
genomfördes med samma dåliga resultat. Den dubbelriktade kommunikationen om 
vikten av att förändringsarbetet lyckas mellan den högsta ledningen medarbetarna 
saknas helt och hållet. I och med detta bekräftas ytterligare en gång att ledarskapet 
inte är tillräckligt, andra inomorganisatoriska och byråkratiska processer upplevs 
som viktigare att prioritera. 
 
FM befinner sig nu i snart åter i en situation där förändringsarbete kommer att 
initieras, vilket i sig är något som kommer att bli en del av vår vardag vare sig vi vill 
det eller inte p.g.a. den samhälls- och omvärldsutveckling som sker. Att inte göra 
något aktivt åt ledarskapet inom FM exekutiva ledning kommer att sluta illa för 
organisationen. De högsta cheferna utgör förebilder och sätter exempel för chefer på 
lägre nivå hur de skall utöva sitt ledarskap. Utan bra förebilder i den exekutiva 
ledningen får organisationen inte heller några bra chefer och ledare på 
mellanchefsnivå, resultatet blir i stället att hela organisationen byråkratiseras.  
 
Jag menar därmed att FM måste se över på vilket sätt man utser chefer till den 
exekutiva nivån, andra värderingar måste kunna vägas in än de som gäller i dag. 
Vågar någon vara annorlunda, eller måste man vara likadan som de som är chefer 
och ledare på den exekutiva nivån för att kunna befordras? Jag kan se svårigheterna 
framför mig att kunna nå ut med synpunkterna att det strategiska förändringsarbetet 
inte bedrivs på rätt sätt i den miljö som finns inom HKV. Att kunskaperna finns hos 
olika individer har ju mina intervjuer med respondenterna visat. Varför tas dessa 
kunskaper inte tillvara på inom FM? Lyssnar ingen eller vågar man inte säga vad 
man tycker? 
 
Att sedan bara rekrytera chefer ur en liten krets, som blir mindre och mindre ju högre 
upp i hierarkin man kommer, kräver att de chefer och ledare man en gång utser även 
måste kunna leva upp till de krav som organisationen och omgivningen har rätt att 
ställa även framgent i nya befattningar. Kanske är det så att en del högre chefer inom 
FM har blivit befordrade över sin kompetensnivå? Här skulle det kunna bedrivas 
ytterligare forskning för att FM skall kunna ha möjligheten att få rätt individ på rätt 
plats i den framtida organisationen. Något som allvarligt måste övervägas är 
möjligheterna att kunna omplacera chefer som inte lever upp till de krav som 
organisationen och dess omgivning ställer, t.ex. i samband med en 
förändringssituation. Att genomföra LU 02 förändringsprocess med ledningschefer 
som inte är övertygade, eller ens tycker att det är en nödvändig process, kan bara 
sluta illa för organisationen. Om chefer på olika nivåer inte kan acceptera det som 
organisationerna uttalat vill så måste de flytta på sig, självmant eller inte.  
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Kring ledarskapet och hur det fungerar inom FM så skulle det också kunna bedrivas 
ännu mer forskning, framför allt vilken påverkan som organisationskulturen har på 
vilken typ av ledarskap som utvecklas. Är det så att organisationen verkligen utbildar 
byråkrater eller är det organisationskulturen och ledarskapet som gör att man måste 
vara byråkrat för att överleva och kunna befordras upp i hierarkin? 
Sammanfattningsvis måste jag tillstå att FM uppvisar i princip alla de negativa 
faktorer som Kotter säger präglar en organisation som har ett felaktigt ledarskap för 
att kunna genomföra en framgångsrik förändringsprocess.  
 
5.3.5 Utveckling av Kotters åttastegsmodell 
Kotter (1996: 11- 24) pekar på att i en stabil och inte förändringsbenägen omvärld 
skulle vart och ett av de misstag som kan göras i samband med en förändringsprocess 
inte ha varit särskilt kostsamma för en organisation. Grundproblemet är just att 
stabilitet inte längre är ett normaltillstånd för organisationer i 2000-talets miljö, och 
att missa i genomförandet av ett enskilt steg i den åtta stegs process han teoretiserar 
kring kan redan det innebära en stor skada för organisationen på sikt, förutom att 
förändringsarbetet också naturligtvis misslyckas. Under den forskning jag bedrivit 
har det därmed blivit allt tydligare av vikten att dokumentera alla de olika mått och 
steg som en organisation vidtar i samband med ett strategiskt förändringsarbete. 
 
Till Kotters eget resonemang om en ständigt föränderlig omvärld vill jag också 
tillägga synpunkterna om medarbetarnas rörlighet. Inom FM finns det en tradition 
med stor rörlighet för personalen mellan olika befattningar, detta i sig påverkar 
förutsättningarna för att organisationen skall kunna lära något av de olika processer 
man genomför. Att i detta läge inte heller dokumentera de mått och steg som vidtas 
kan bli förödande för den förändringsprocess man satt i gång. Byte av personal på 
nyckelbefattningar gör att de kunskaper som individen erhållit inte finns tillgängliga 
för organisationen att ta del av. Att individen finns kvar inom organisationen blir 
oväsentligt eftersom hans specifika kunskaper i detta avseende inte utnyttjas. Detta 
innebär att en organisation med oförmågan att dokumentera vad den gör i 
kombination med stor personalrörlighet omöjliggör de grundläggande 
förutsättningarna för organisatoriskt lärande, i detta fall avseende dess strategiska 
förändringsarbete. 
 
Utöver denna inomorganisatoriska personalrörlighet kommer de medarbetare som i 
dag nyligen inträtt på arbetsmarknaden inte att ha samma organisatoriska trohet som 
tidigare generationer haft. Individens yrkesroll kommer att förändras ett antal fler 
gånger under den arbetsföra delen av livet än vad vi hittills vant oss med. I och med 
det kommande försvarsbeslutet pekar FM dessutom självt på att rollen som 
yrkesofficer inte längre skall vara ett livstidsyrke, vilket naturligtvis kommer att få en 
stor påverkan på organisationens minne och förmåga till lärande.  
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FM och alla andra organisationer måste förbereda sig för en situation där 
medarbetarna kommer och går in och ut ur organisationen på ett helt annat sätt än 
tidigare. Att en individ lämnar organisationen kommer inte som tidigare att per 
automatik innebära att denne inte kommer tillbaka, snarare är det så att medarbetarna 
kan komma att lämna och återkomma till en och samma organisation ett flertal 
gånger. 
 
Dessa problem är alltså inte på något sätt specifika för FM som organisation, men 
eftersom min forskning fokuseras på denna organisation är det naturligt att också 
utgå därifrån i min diskussion. Slutsatsen blir hur som helst att Kotters modell bör 
utökas med en organisatorisk förmåga att dokumentera alla de beslut som tas och 
åtgärder som genomförts, likväl varför inte vissa beslut tas och varför inte vissa 
åtgärder genomförts under hela processen med att implementera de förändringar man 
vill göra i organisationen.  
 
Under den flera år (5- 7 år är vanlig tidsåtgång för en förändringsprocess enligt 
Kotter, 1995) långa förändringsprocessen är det enligt mig också viktigt att ständigt 
återkoppla och utvärdera det som gjorts för att ytterligare förbättra den process som 
pågår och bädda för eventuellt kommande processer. På detta sätt minimerar man 
risken för att enskilda individer sitter med strategiska kunskaper om företagets 
utveckling som kan innebära att hela förändringsprocessen blir misslyckad. 
Dessutom bäddar man för att eventuellt kommande förändringsprocesser skall kunna 
ta del av lyckade moment och undvika att göra samma misstag som gjorts tidigare. 
Om en organisation agerar på detta sätt har man även skapat en grund för att ett 
organisatoriskt lärande kring förändringsprocesser skall kunna uppstå. 
 
Hur man organiserar sig under en förändringsprocess kan också komma att förändras 
i framtiden, vilket blir en stor utmaning att ta tag i. Den vägledande koalitionen som 
skall leda förändringsprocessen kan komma att byta ut ett flertal av sina medlemmar 
i och med den ökade personalrörligheten. Här kan organisationen tvingas att ta till 
nya grepp för att kunna skapa den vägledande koalitionen som kan verka under hela 
förändringsprocessen.  
 
Att vidareutveckla nyttjandet av Kotters teorimodell mot en mera processtyrd, platt 
och imaginär organisation är tyvärr mera utrymmeskrävande än vad den här 
uppsatsen medger För att dock tydliggöra mitt förslag till fortsatt utveckling av 
Kotters teorimodell avseende dokumentation, utvärdering och återkoppling i 
samband med en ökad personalrörlighet, kan följande bild som bygger på den 
grundläggande modellen användas; 
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Figur 5:1 Utveckling av Kotters åttastegsprocess för att genomföra en större 
förändring (Kotter, 1996: 29) Återges i detta utförande utan tillstånd av 
upphovsmannen.) 

1. ATT ANALYSERA OCH UTVÄRDERA TIDIGARE FÖRÄNDRINGAR 
• Undersök vilken dokumentation som finns i organisationen från tidigare genomförda 

förändringar. Vilka medarbetare har kunskap från tidigare förändringsarbete?

10. ÖVERGRIPANDE UTVÄRDERING OCH FÖRBEREDELSER FÖR FORTSATT 
ARBETE 

• Genomlys genomfört förändringsarbete, dokumentera och förbered för kommande processer.

2. ATT SKAPA ETT ANGELÄGENHETSMEDVETANDE 
• Undersök marknaden och konkurrenssituationen 
• Identifiera och diskutera kriser, potentiella kriser eller större tillfällen

3. ATT SKAPA DEN VÄGLEDANDE KOALITIONEN 
• Sätt samman en grupp som med tillräckliga befogenheter för att leda förändringen 
• Få gruppen att fungera som ett lag 

4. ATT UTVECKLA EN VISION OCH EN STRATEGI 
• Skapa en vision som hjälper till att ge förändringsinsatsen en inriktning 
• Utveckla strategier för att uppnå denna vision

5. ATT FÖRMEDLA FÖRÄNDRINGSVISIONEN 
• Använd alla kommunikationsmöjligheter för att ständigt förmedla den nya visionen och 

strategin 

6. ATT GE BEFOGENHETER FÖR HANDLANDE PÅ BRED BAS 
• Avlägsna hinder 
• Förändra system eller strukturer som underminerar förändringsvisionen 
• Uppmuntra till risktagande och icke-traditionella idéer, aktiviteter och handlingar

7. ATT SKAPA KORTSIKTIGA VINSTER 
• Planera för märkbara vinster 
• Skapa vinsterna 
• Ge märkbar  erkänsla och belöningar till dem som gjort vinsterna möjliga

8. ATT BEFÄSTA VAD SOM UPPNÅTTS OCH ATT PRODUCERA FLER 
FÖRÄNDRINGAR 
• Utnyttja ökad trovärdighet för att förändra alla system, strukturer och policies som inte passar 

ihop och inte passar in i förändringsvisionen 
• Anställ, befordra och utveckla människor som kan genomföra förändringsvisionen

9. ATT FÖRANKRA DE NYA INSTÄLLNINGARNA I FÖRETAGSKULTUREN 
• Skapa bättre prestationer genom kund- och produktivitetsorienterat beteende, mer och bättre 

ledarskap och mer effektiv företagsledning 
• Betona sambandet mellan det nya beteendet och framgången
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Problemet med den ökade personalrörligheten och vilken struktur framtidens 
organisationer kommer att ha, börjar dock redan i steg ett för en organisation som 
tänkt sig genomföra en förändringsprocess. I de alltmer hierarkiskt frånvända och 
processtyrda organisationer som upprättas blir det även alltmer vanligt med 
imaginära organisationer (Hedberg et al, 2000). Gränserna mellan vem och vilka 
som skall bjudas och inte bjudas på firmafesterna blir allt mer otydliga, vilka delar av 
organisationen tillhör egentligen den ”egna” organisationen? Var skall man börja 
analysera tidigare förändringsprocesser? Att i en sådan organisation sedan nå ut med 
ett budskap som skall motivera förändringar blir inte enkelt. Det som kan sägas vara 
positivt är att den starka knytning till organisationens struktur till viss del minskas, 
organisationens kulturer kommer inte att ha lika stark inverkan på individernas 
motstånd till förändringsprocessen som i en traditionellt strikt hierarkiskt 
organisation.  
 
Övergripande kan man säga att det som försvåras vid förändringsprocesser i de mera 
moderna organisationerna är att veta vilka som egentligen är organisationens 
personal, att veta hur länge de kommer att stanna i organisationen och hur de skall 
ersättas samt på vilket sätt organisationen skall nå ut med informationen till 
medarbetarna. Genom insikten i hur Kotters teorimodell är uppbyggd innebär det att i 
princip alla de åtta stegen påverkas av dessa nya förutsättningar, därav även mina 
förslag på förändring av teorimodellen.  
 
Detta betyder inte alls att Kotters teorimodell på något sätt är inaktuell, utan mera att 
den måste anpassas mot de nya förutsättningar som råder för den som skall 
genomföra en förändringsprocess. Fortfarande är alla de åtta stegen (eller de tio 
stegen enligt mitt förslag) lika viktiga vid en förändringsprocess i en mera löst 
sammansatt organisation med en stor personalrörlighet, sättet man använder 
organisationens resurser för att uppnå delmålen i de olika stegen måste dock 
förändras. Detta innebär, som jag påvisat i min forskning, att skapandet av 
organisationens struktur inte kan lösgöras från implementeringsfasen. Den som inte 
förstår hur och på vilket sätt strukturen tagits fram, och hur den skall fungera kan 
heller inte nyttja organisationens resurser på rätt sätt för att kunna vara delaktig i att 
nå en framgångsrik förändringsprocess.  
 
Med detta resonemang vill jag även bemöta delar av den kritik som Alvesson (2001: 
273- 274) levererar mot Lewins (1951) klassiska fasindelning av en 
förändringsprocess vilken även Kotter (1996) bygger sin teorimodell kring. Alvesson 
(ibid) menar att eftersom världen befinner sig i ständig förändring är det fel att se en 
förändringsprocess i fasta skeden. Enligt mitt förmenande är Kotter väl medveten om 
detta fenomen och anger även detta som ett skäl till varför det är så viktigt att förstå 
omvärlden och var i en förändringsprocess man befinner sig, inte för att låsa fast sig i 
olika skeden utan för att kunna förstå vad organisationen och medarbetarna behöver 
vid olika tidpunkter och kunna genomföra en framgångsrik förändringsprocess. Med 
de tillägg jag gjort till Kotters teorimodell anser jag att den även fortsatt kan nyttjas 
för att bedriva förändringsarbete i organisationer. 
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5.3.6 FM i spänningsfältet mellan systemteori och rationalism 
I mitt inledande resonemang kring organisatoriskt synsätt och förförståelse i 2.6.2 
och 2.6.3 i denna uppsats påstod jag att FM i huvudsak vill fungera utifrån ett 
rationalistiskt synsätt, vilket jag bl a motiverade med på vilket sätt organisationen 
hittills bedrivit sina organisationsförändringar. Att FM bedriver sina 
förändringsprocesser utifrån ett rationalistiskt synsätt framkommer, som redan 
tidigare redovisats, också som en slutsats i Nordströms (2002) uppsats och hans 
forskning kring LO 2000- processen. I de resultat som min forskning kommit fram 
till så har det inte funnits någonting som pekar på att jag måste revidera min 
synpunkt om att FM ser sig som en rationalistisk organisation. 
 
Det som däremot är tankeväckande är om organisationen är lika rationalistisk som 
den exekutiva ledningen vill och tror att den är? Klara tendenser finns på, även hos 
individer inom den exekutiva ledningen, att det inte är organisationens mål som 
individen sätter främst, utan egna mål som mera relaterar till den egna personen och 
den närmaste omgivningen. Vidare kan en betraktare också fundera kring det faktum 
att FM verkar bestå av flera starka organisationskulturer, vilket skulle kunna tyda på 
att organisationens olika delar ser sig som en del av ett större sammanhang och 
strävar efter egen överlevnad före FM: s – d v s agerar systemteoretiskt Detta skulle i 
sin tur kunna vara en del av förklaringen till att FM har svårt att läsa av och förstå 
organisationens reaktioner på de förändringsprocesser som bedrivs gång efter annan. 
Här finns det uppslag för fortsatt forskning, d v s om FM också är rationalistiskt på 
samma sätt som den exekutiva ledningen tror? Här kan det finnas en diskrepans 
mellan på vilket sätt ledningens syn verkligen omsätts i praktiken och hur 
medarbetarna verkligen efterlever den rationalistiska styrningen.  
 
Åter igen så har alltså FM genomfört en förändring i sin ledningsstruktur genom att 
endast förändra delar av organisationen utan att ta hänsyn till att det skulle påverka 
helheten. Det är även exekutiven, ÖB, som har tillsett att kräva nya strukturer och 
ändrad ansvarsfördelning för att nå de mål som huvudmannen satt upp. Eftersom 
måluppfyllnaden är central i det rationalistiska synsättet påverkar även det sättet på 
hur man önskat att utforma den nya organisationen. Den nya organisationen efter LU 
02 utredningen hade som målsättning att bli effektivare än den föregående. På detta 
sätt menar jag att man ser organisationsutvecklingen som ett sätt att bli effektivare, d 
v s genom att optimera måluppfyllelsen och på så sätt bättre leva upp till 
huvudmannens krav. Jag anser också att man tydligt kan se på vilket sätt det uppstår 
konflikter i organisationen mellan de personer som vill bevara det gamla och de som 
önskar att förändra.  
 
Mina synpunkter på att FM delvis ses ur ett annat perspektiv av huvudmannen kan 
delvis beläggas genom på vilket sätt huvudmannen har synpunkter på hur FM önskar 
organisera sig. Genom att tillse att det inte växer fram starka försvarsgrenar igen i 
organisationen kan huvudmannen enklare kontrollera FM som organisation i den 
maktbalans som uppstår mellan de olika intressenterna. Huvudmannen har också ett 
ansvar för att utveckla svensk försvarsindustri, vilket dock inte skall gå ut över de 
utgifter som FM står för i en alltför stor utsträckning. En alltför stark försvarsgren 
kan innebära att myndighetschefen, ÖB, inte har full kontroll över vilken påverkan 
som bedrivs inom olika delar av FM och dess långsiktiga utveckling.  
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För FM är även försvarsindustrin en viktig intressent som påverkar organisationens 
fortsatta storlek och utveckling. Min forskning har inte syftat till, och har därför 
heller inte påvisat, att FM själv har ett intresse av att inte regering och riksdag är dess 
enda eller viktigaste intressent och därmed även agerar ur ett systemorienterat 
perspektiv. Här finns ett uppslag till fortsatt forskning, d v s att undersöka huruvida 
delar av FM även agerar i ett systemorienterat perspektiv i sin strävan att utveckla 
organisationen och säkra dess fortsatta överlevnad.  
 
Mitt eget sammanfattande intryck av FM och organisatoriskt betraktelse sätt är att 
organisationens exekutiva ledning inte riktigt förstår vikten av att förstå och tyda 
tecknen på vilket sätt organisationen verkligen leds, styrs och lever. Att i en sådan 
diffus situation dessutom försöka genomföra en förändringsprocess blir än mer 
vanskligt, oddsen för att ledningen skall förstå sin organisation och medarbetares 
behov och önskemål på rätt sätt är minimal. Vid en ny förändringsprocess bör därför, 
enligt författarens förmenande, FM och dess exekutiva ledning förstå på vilket sätt de 
själva leder och styr organisationen samt efter vilka förutsättningar organisationens 
medlemmar önskar fungera. Risken är annars att FM tror sig enkelt kunna förändra 
de olika organisationskulturer som existerar inom organisationen i sann rationalistisk 
anda, medan verkligheten ute i organisationen är den rakt motsatta. 

5.4 Avslutande diskussion 
5.4.1 FM och ett organisatoriskt lärande 
Avseende brigadgeneralen Moores önskan och profetia att FM skall bli en lärande 
organisation (Moore, 2000) och platta ut hierarkierna i och med den nya krigföringen 
(RMA), så ser det inte ut som om dessa tankar gått fram till FM. Processtyrningen 
som man organiserat sig efter med dess fortsatta hierarkiska struktur säger 
betraktaren att FM fortfarande organiserar sig efter gamla kända mönster som 
medger kontroll uppifrån. 
 
Här finns också ett uppslag till fortsatt forskning mot FM, d v s hur organisationen 
skall kunna bli en lärande organisation, dels för att kunna agera i den nya 
krigföringen men även i dess mera fredstida verksamhet. Att organisationen inte är 
lärande är tämligen självklart efter det att min forskning påvisat att i princip samma 
brister som Nordström (2002) framlade med sin forskning på LO 2000 processen kan 
återfinnas även i samband med LU 02 processen. I ett vidare perspektiv, sett till 
Nordströms (ibid) hela forskning, kan man även om det går utanför min forsknings 
ansats skönja att många av de övriga synpunkter han hade på LO 2000 processen 
även kan återfinnas i LU 02. Förändringsprocessen präglas även i samband med LU 
02 av maktfördelning och genomförande av förändringar utan någon teoretisk eller 
vetenskaplig grund. Organisationen har ingen förmåga till att på ett samlat, konkret 
och strukturerat sätt, bedrivet i ett organisatoriskt sammanhang, kunna utvärdera och 
dra slutsatser vid en strategisk förändringsprocess. I och med detta faller även 
förmågan att dra lärdom av tidigare processer och därigenom kunna utveckla sin 
förmåga i detta avseende. Det organisatoriska lärandet avseende strategiskt 
förändringsarbete är därmed obefintligt. 
 
Sålunda kan jag se att min forskning kommit fram till att FM fortfarande önskar 
fungera ur ett rationalistsikt synsätt, men att det finns tendenser till att huvudmannen 
(och kanske FM själv som organisation?) även ser på verksamheten ur ett mera 
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systemorienterat perspektiv. Här finns det möjlighet att förstå en skillnad mellan 
egen uppfattning och reellt beteende hos individer i ledande befattningar. FM saknar 
förmågan att bedriva strategiskt förändringsarbete sett ur ett för organisationen 
rationellt och utvecklande perspektiv. Det är med sorg i hjärtat jag tvingas inse att 
efter alla de förändringsprocesser som FM ledningsorganisation genomgått den 
senaste tio års perioden, har produkterna av dessa samlade ansträngningar blivit att vi 
ständigt måste omorganisera vår ledningsorganisation eftersom vi aldrig får den att 
fungera effektivt och rationellt. FM försöker ständigt förändra förändringen, att leda 
sig till leda. 
5.4.2 FM och den ständiga förändringen 
Ledningsorganisationen står under ständig förändring. Skälet till att 
ledningsorganisationen inte fungerar bättre än den gör i dag är att den aldrig 
utvecklas genom någon beprövad teoretisk modell eller på någon vetenskaplig grund. 
Detta gör att alla de ofullständiga förändringsprocesserna egentligen kan bettraktas 
som ett enda långt och tämligen misslyckat försök att förändra FM 
ledningsorganisation. Eftersom inte heller implementeringarna av förändringarna 
bedrivs efter någon form av teoretisk modell, eller baserar sig på någon vetenskaplig 
grund, får därmed inte organisationen möjligheten eller tiden att kunna förändra sig. 
Det är också förklaringen till att FM försöker genomföra en förändringsprocess som 
innebär att organisationen skall vara intagen nio månader innan medarbetarna 
slutligen också skall ha intagit sina nya befattningar. Detta påvisar tydligt att 
förändringsprocessen genomfördes utan att man egentligen förstod vad man gjorde. 
Om det hade funnits en organisatorisk förmåga att genomföra en förändringsprocess 
hade man också förstått vikten av att medarbetarna förstått och accepterat de 
förändringar som skulle genomföras, samt att de rent fysiskt var på plats och kunde 
påbörja att arbeta i den nya organisationen innan man ens kan påstå att processen är 
på väg i rätt riktning. 
 
En av mina viktigare slutsatser från forskningen blir därmed vikten av att förstå 
helheten i en förändringsprocess. FM kan inte särskilja arbetet med framtagandet av 
en ny organisationsstruktur från arbetet med att påverka kulturerna i organisationen 
och genomföra en framgångsrik förändring. Om medarbetarna och organisationen 
skall kunna förstå vad som skall förändras och hur måste hela processen hänga ihop, 
strukturen som skall implementeras måste vara begriplig och spårbar. 
Implementeringen kan därmed inte ses som en isolerad företeelse vilken enskilt 
borgar för framgång i förändringsprocessen. 
 
I ett något vidare perspektiv kan man i rollerna som skattebetalare, forskare och 
officer ställa sig frågan om detta sätt att bedriva strategiskt arbete återspeglas i annan 
verksamhet som FM bedriver. Med anledning av på vilket dåligt sätt FM genomför 
det strategiska förändringsarbetet i detta fall så vore det katastrofalt om vi bedrev t ex 
arbetet med underlagen till försvarsbesluten med liknande brister i kvalitet och 
struktur. Vilka konsekvenser får det i så fall t.ex. på den förbandsproduktion vi 
bedriver?  
 
En av respondenterna sa att man trots allt måste se FM och dess förändringsarbete i 
skenet av vilken förändring FM genomgått de senaste tio åren, från invasionsförsvar 
till insatsförsvar. Denne respondent menar på att trots allt så fungerar FM även i dag, 
vilket en hel del utomstående kritiker enligt mig med rätta påstår att organisationen 
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de facto inte gör. Respondentens synpunkt på att FM ändå fungerar är i och för sig en 
intressant synpunkt, men den är inte tillräcklig enligt mig för att förklara eller ursäkta 
varför det strategiska förändringsarbetet bedrivs som det gör, oaktat diskrepansen 
huruvida FM som organisation fungerar eller inte. Snarare är det väl så att just på 
grund av de stora förändringar som FM genomgått, och i allt väsentligt fortfarande 
genomgår, så är det väl än mer viktigt att detta arbete utförs korrekt efter en tydlig 
strategi mot en välkänd vision. Om vi inte klarar av att organisera 
ledningsorganisationen på ett riktigt sätt så kommer heller aldrig verksamheten i 
organisationen och det som organisationen skall producera att bli effektiv.  
5.4.3 Konsekvenser för FM  
FM måste inse att vi inte bedriver det strategiska förändringsarbetet på ett riktigt sätt. 
Den exekutiva ledningen måste därför tillse att det inför det kommande 
försvarsbeslutet skapas tid för att använda de resurser man har till sitt förfogande på 
bästa sätt, för att organisationen skall få tiden att förstå och få chansen att lära och 
utbilda sig på hur den nya ledningsorganisationen skall fungera. Tyvärr har även 
HKV 05 processen startat ur ett dåligt utgångsläge där man själva har fått söka rätt på 
den information som organisationen borde ha kunnat utvärdera och dokumentera. 
Detta borgar inte för att denna utredning, kopplat till utredningens korta tidsförlopp, 
skall bli den utredning om bryter mönstret. Personalens vilja till förändring lär inte 
ha ökat sedan LU 02 och dess misslyckade implementering HKV 03, snarare tvärt 
om.  
 
Syftet med uppsatsen har inte varit att på något sätt peka ut enskilda individer som 
skyldiga till varför förändringsprocessen misslyckats, och varför FM som 
organisation betraktat saknar förmågan att dra lärdomar av sitt beteende. Syftet med 
uppsatsen var att undersöka FM förmåga som organisation i ett specifikt avseende. 
Inga individer som är medlemmar av en organisation kan heller agera helt oberoende 
av de formella och informella förutsättningar, regler och normer mm som finns inom 
organisationen. Individernas agerande är till stor del färgat av den organisation som 
de lever och verkar inom, detta är särskilt tydligt i en organisation som FM där de 
olika kulturerna i organisationen har en stark inverkan på individens beteende.  
 
Ett tydligt exempel på organisationskulturens inflytande över individen är den 
felaktiga synen som en av respondenterna delgav där det skulle vara fel att ha kvar en 
general som ”flyttledare” efter det att projektgruppen LU 02 upplösts. Detta påvisar 
att uppfattningen finns att en general skall syssla med viktigare frågeställningar och 
att organisationsförändringen i allt väsentligt bara innebär en fysisk förflyttning. 
Liknande åsikter har flera av respondenterna antytt under intervjuerna och påvisar 
vikten av att förstå vilken kunskap och vilka som medarbetarna bär på för att 
överhuvudtaget ha chansen att kunna genomföra en framgångsrik 
förändringsprocess. 
 
Att FM sedan inte tar tillvara de enskilda medarbetarnas kunskaper och förmågor i 
kombination med det bristfärlliga ledarskapet som präglar delar av den exekutiva 
ledningen, utgör de största hindren för organisationens framtida utveckling i en 
positiv riktning. Men det kanske är som en av respondenterna sa; 
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”I FM har vi aldrig tid att göra rätt, men vi har alltid tid att göra om.” 
 
Jag önskar därför att vi med denna forskning som hjälp på traven hädanefter skall 
kunna se framtiden an på ett mera positivt sätt och använda oss av följande devis i 
stället; 
 
”I FM har vi alltid tid att göra rätt, eftersom vi aldrig har tid att göra om.” 

5.5 Förslag till fortsatt forskning och utredning 
I den analys och diskussion som jag genomfört så har det framkommit flera möjliga 
förslag till fortsatt forskning och utredning. Dessa möjliga förslag sammanställs här,  
 
Det första förslaget är att analysera vad det är som styr FM utveckling av 
organisationen? Här finns intressanta faktorer att granska, t.ex. vilken påverkan den 
politiska ledningen utövar på organisationen baserat på inrikes- och utrikespolitiska 
förutsättningar? FM: s egen påverkan och syften är också intressanta att belysa, är 
det delar av organisationen som drar åt ett visst håll eller finns det en gemensam 
strävan inom FM? Vilken påverkan har utvecklingen inom EU och NATO på vår 
framtida organisation, styr vi själva den fortsatta utvecklingen eller är vi fast i en 
process som vi inte kan eller vågar ta oss ur? Vilken samstämmighet finns mellan 
FM och huvudmannen i denna fråga? Möjligheterna till vinkling på forskningen 
inom detta område är stora och det är forskaren som själv måste sätta gränserna. Jag 
har dock inte i min egen forskning inte påträffat någon teoretisk utgångspunkt som 
skulle kunna vara lämplig att använda i detta fall. 
 
Som andra förslag på fortsatt forskning skulle jag vilja nämna vikten av på vilket sätt 
FM i framtiden skall genomföra sitt chefsurval och hur man skall hantera chefer och 
dess karriär inom FM. Här finns det viktiga frågor att besvara, som t.ex. om FM skall 
fortsätta att rekrytera chefer mot den exekutiva ledningen endast inom FM? På vilket 
sätt kan man i så fall agera för att den chef som tas ut mot nivå 2 också blir lämplig i 
efterföljande karriärssteg, hur skall organisationen kunna få rätt man eller kvinna på 
rätt plats? I den senaste forskningen kring detta ämne finns det tankar kring att 
organisationer ofta befordrar individer över deras kompetenstak, vilket är dåligt för 
så väl individen som för organisationen i ett såväl kort- som långsiktigt perspektiv. 
En möjlig utgångspunkt som teorikoppling är här Peter J Laurence bok ”The Peter 
Principle” som berör ämnet om kompetens och inkompetens på ett bra sätt. Som 
komplement till Lawrence kan även professor Björkmans (2003) vid FHS och hans 
”fyrfasteori” om ledarskapets fyra olika faser användas. 
 
Kopplat till ledarskap är även det tredje förslaget till fortsatt forskning. Det är av 
intresse för FM att förstå vilken inverkan kulturerna inom organisationen har på 
vilken sorts ledare som utvecklas. Är det kulturerna som gör att FM har en övervikt 
av byråkrater i stället för ledare, d v s krävs det av individen att vara byråkrat för att 
överleva som chef? Eller är det så att kulturen i organisationen gör att FM utbildar 
byråkrater i stället för ledare? Här kan det även finnas relevans i att studera och 
analysera de olika kulturerna som finns inom FM och vad de bär för föreställningar 
samt hur dessa föresällningar gagnar eller motverkar FM övergripande målsättningar. 
Utgångspunkt i teoribildningen kan här vara Alvesson (2001) och hans bok 
”Organisationskultur och ledning”. 
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Mitt fjärde bidrag till fortsatt forskning baserar sig på hur FM skall kunna bli en 
lärande organisation. Vilka förutsättningar måste förändras inom FM för att ett 
organisatoriskt lärande skall kunna uppstå? Vad ställer det för krav på medarbetarna, 
cheferna och ledarskapet inom organisationen? Kring lärande och lärande 
organisationer har det den senaste tiden framkommit en stor mängd litteratur, men 
för att rekommendera en av dessa teoribildningar som utgångspunkt får det bli en av 
Peter Senge (1990) som heter ”The Fifth Discipline: The Art and Practice of the 
Learning Organization”. 
 
Det femte bidraget till förslag på fortsatt forskning berör frågan utifrån vilket synsätt 
FM önskar fungera. Här kan en tudelning göras på forskningen, där den ena delen 
fokuseras på frågeställningen kring förhållandet mellan FM som organisation och 
dess huvudman kontra ett rationalistiskt och ett systemorienterat perspektiv, medan 
den andra delen kan fokuseras kring frågeställningen på vilket sätt FM exekutiva 
ledning vill att organisationen skall fungera och på vilket sätt organisationen och 
dess medarbetare reellt fungerar utifrån ett rationalistiskt och/eller ett 
systemorienterat perspektiv? Som teoretisk utgångspunkt för att förstå de olika 
organisatoriska betraktelsesätten kan Abrahamsson & Andersens (2002) bok 
”Organisation – att beskriva och förstå organisationer” användas. 
 
Som sjätte förslag finns det ett övergripande problemområde inom FM som är 
synnerligen viktigt att analysera. Genom hela min forskning framkommer det en klar 
och tydlig begränsning i FM förmåga att kommunicera ut och medvetandegöra 
viktiga budskap inom organisationen. Sättet att kommunicera mellan ledare och 
medarbetare kommer dessutom att utsättas för helt nya utmaningar i den nya typen 
av organisationer som växer fram p.g.a. förändrade omvärldsförutsättningar. För FM. 
s fortsatta utveckling är det därför av yttersta vikt att analysera hur sker 
kommunikationen inom FM i dag mellan ledare och medarbetare? På vilket sätt kan 
den förbättras? Vilka krav ställs framgent på kommunikationen inom FM med 
anledning av den förändrade samhälls- och omvärldsutvecklingen? Lämplig teoretisk 
utgångspunkt är i detta fall Simonssons (2002) doktorsavhandling ”Den 
kommunikativa utmaningen: En studie av kommunikationen mellan chef och 
medarbetare i en modern organisation”. 
 
Avslutningsvis finns det relevans i att genomföra en djupare analys av vilka 
konsekvenser som FM stora personalomsättning får på organisationens verksamhet 
och fortsatta utveckling. En intressant vinkling vore att analysera vilken inverkan 
personalomsättningen bland chefer på den centrala nivån har på organisationens 
förmåga i ett så väl kort- som långsiktigt perspektiv. En grupp som har stor inverkan 
på FM verksamhet är chefer som genomgått FHS tvååriga chefsprogram och deras 
karriär mot överste- eller kommendörsnivån i olika befattningar. Lämplig 
teorimodell kan sökas bland de flesta av tidigare föreslagna böcker under denna 
rubrik. För den önskar gå djupare in i teoretiseringen kring organisationsförändringar 
finns även Kotters åttastegsprocess tillgänglig för vidareutveckling enligt de förslag 
författaren föreslagit, möjligtvis kan en fördjupning avseende hur de nya 
förutsättningarna på arbetsmarknaden påverkar FM och dess kommande 
förändringsprocesser vara en lämplig vinkling på forskningen. 
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Manual för respondetintervjuer 
 

• Respondent: 
 

• Delaktighet i processen som studeras: 
 

• Tid och plats:     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information som delges respondenten inför intervjun 
 
Mitt syfte med intervjun är att inhämta fakta från en person som på ett 
aktivt sätt har deltagit i processerna kring LO 2000 och/eller LU 02. Det 
resultat som framkommer ifrån denna intervju kommer i utskrivet 
format att ligga till grund för det empiriska underlaget i min uppsats 
och bredda den bas som det skrivna materialet från FM utgör. 
 
Informationen som du delger mig kommer att behandlas konfidentiellt. 
I den färdiga uppsatsen kommer det inte att gå att utläsa vem som sagt 
vad, så till vida att Du inte specifikt medgivit att jag citerar något som 
Du sagt. 
 
Min avsikt är att under intervjun använda mig av en bandspelare i syfte 
att underlätta vår dialog. Om detta vid något tillfälle under intervjun 
känns olämpligt ber jag dig att säga åt mig att stänga av den.  
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Ämnesområden och frågeställningar vid intervjun 
 
Inledning 
 

• Vad är din personliga uppfattning om FM förändringsprocess i samband med 
LO 2000, främst avseende hur den blev implementerad? 

 
• Hur uppfattade du att man utvärderade det som hänt i samband med 

implementeringen av LO 2000? Genomfördes det någon utvärdering, kom 
man fram till något, dokumenterades detta? 

 
Huvudprocessen LU 02 och Kotters åttastegsprocess 
 

• Har du någon uppfattning om man nyttjade vunna erfarenheter och kunskaper 
från implementeringsprocessen av LO 2000 vid processen med LU 02? Om så 
är fallet, vilka erfarenheter och slutsatser? Varifrån hämtades dessa? 

 
• Uppfattar du det som om det användes någon organisationsmodell för att 

införa de förändringar som projektet LU 02 utmynnade i? Diskuterades det 
någon gång under projektet vilken vetenskaplig grund som 
ledningsorganisationen skulle baseras på? 

 
• Hur uppfattade du att uppdraget hade ställts till dem som skulle driva 

projektet? Fanns det andra ingångsvärden än de som officiellt anges? 
 

• Fanns det en medveten förändringsbenägenhet inom organisationen? 
 

• Hur uppfattar du den projektgrupp som skulle genomföra projektet? 
 

• Vilken vision och strategi var uppsatt för projektet?  
 

• Hur och vilka kanaler utnyttjades för att förmedla de budskap som projektet 
ville att organisationen skulle delges och förstå? 

 
• Hur hanterades eventuella hinder för att förändringsprocessen skulle kunna 

fortsätta drivas mot de mål man satt upp? Hur uppmuntrades medarbetarna att 
ta initiativ som var positiva för förändringsprocessen? 

 
• Fanns det några tankar kring kortsiktiga vinster i projektet? 

 
• Diskuterades det vid något tillfälle hur man skulle befästa det man ville 

förändra inom organisationen? I sådant fall hur skulle det ske? 
 

• Hur såg planen ut för det fortsatta arbetet med de förändringar som projektet 
kommit fram till? 
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• Vilka diskussioner fördes kring under vilken tidsrymd implementeringen 
skulle genomföras? Hur skulle man veta när man varit framgångsrik? 

 
• Diskuterades det vilket ledarskap som behövdes under processen? Om detta 

gjordes, vilka slutsatser kom man i så fall fram till? 
 
Att gå vidare mot nästa förändringsprocess 
 

• Har du uppfattningen om FM drog några slutsatser i samband med 
implementeringsprocessen av LU 02, och i sådant fall vilka och hur 
dokumenterades de? 

 
• Har du någon inblick i hur man avser att hantera kommande 

förändringsprocesser av ledningsorganisationen inom FM? 
 
Avslutning 
 

• Är det några tillägg du vill göra eller frågor som du vill ställa till mig? 
 

• Är det någonting som du anser att jag borde ha frågat om och som jag skall ta 
med mig i en eventuellt kommande intervju med andra respondenter? 

 
 Övrigt/Minnesanteckningar 
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(Bild som visar FM huvudprocesser, taget ur arbetsunderlag från LU 02 
projektgrupp. Återges även i LU 02 slutrapport, benämns FM 2002 a i denna uppsats 
käll- och litteraturförteckning). 
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(Bilaga 2 till LU 02 slutrapport HKV skrivelse 02 300:68138, 2002-06-26, vilken 
benämns FM 2002 a i denna uppsats käll- och litteraturförteckning). 
 
Projektorganisation 
Utredningen 2002 om Försvarsmaktens centrala ledning, LU 02, har genomförts med 
en projektgrupp under en styrgrupp. Till stöd för utredningen har också en 
referensgrupp utsetts. 
 
Projektgrupp 
Utredningen har organiserats i en projektgrupp enligt följande: 
Projektledare: Brigadgeneral Björn Anderson 
Bitr. projektledare prod:  Överste Jan Salestrand 
Bitr. projektledare insats:  Överste Mats Wigselius 
Projektsekreterare:  Kommendörkapten Claes Lundin 
Bitr. projektsekreterare:  Överstelöjtnant Anders Gustafsson 
Assistent:   Kristina Cederlöf 
 
Styrgrupp 
Styrgruppen har utgjorts av ÖB: s direktion. 
 
Referensgrupp 
Referensgruppen har bestått av: 
Fö  (Kansliråd Ola Hedin) MHS  (Öv Bengt Nylander) 
FOI  (Avdchef Jan Foghelin) MSS  (Öv Björn Tomtlund) 
FMV (Bgen Christer Lidström) ÖS  (Kmd Tommy Åsman) 
FHS (Bgen Roland Ekenberg) FMHS (Öv Örjan Nilsson) 
FortV (Dir Göran Honkamaa) SWEDINT  (Bgen Claes-Göran Hedén) 
PliktV (Göran Bryntesson) FMUndSäkC  (Öv Jan-Inge Svensson) 
OPL (Kmd lennart Danielsson) S 1 (Öv L-O Johansson) 
ATK (Bgen Håkan Espmark) HKV/KANSLI (Bgen Ola Gynäs) 
MTK (Öv Tommy Johnsson) STRA (Övlt Claes Nilsson) 
FTK (Öv Lennart Thomsen) KRI (Genmj Björn Hedskog) 
MD N  (Öv1 Ulf Nordlander) GRO (Öv Lars Lundell) 
LG (Öv Ingvar Hellquist) RIKSHVC  (Genmj Mats Welff) 
Ing 2  (Öv Bengt Axelsson) MUST (Bgen Håkan Pettersson) 
2.ysflj (Kmd Odd Werin) PERS (Bgen Jan Warren) 
Amf 1 (Öv Bengt Andersson) SÄKINSP (Kmd Christer Nordling) 
Marinbas S (Kmd Bengt Jarvid) JUR (Christina Bergenstrand) 
F 7 (Öv Fredrik Hedén) SJV (Genmj A-M Göransson) 
Hkpflj (Kmd1 Håkan Neckman) REV (Öv Nils Eklund) 
FM LOG  (Öv Peter Wretman) INFO (Öv Carol Paraniak) 
    
OFR/O (Övlt Lars Hornevall) SACO Försvar (Lennart Elborgh) 
OFR/S (Rolf Bergman)   
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(Bild utvisande utvecklad målbild för den organisation som skall vara intagen år 
2005 enligt LU 02 projektgrupp, hämtad ur arbetsunderlag LU 02 projektgrupp) 
 

        UTVECKLAD MÅLBILD 
 
 
 
1. HÖGKVARTERET 
 
Den centrala ledningen utgörs av Försvarsmaktens Högkvarter (HKV). HKV är ett 
samlingsbegrepp för de organisatoriska enheter som stöder Överbefälhavarens (ÖB) 
myndighetsledning. 
 
I HKV ingår följande enheter, en stabsenhet (STAB), en linjeenhet för militär 
underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST), en linjeenhet för operativ insatsledning 
(OPIL), en linjeenhet för produktionsledning (PROD), samt ÖB Controller (CONTR) 
och ÖB Internrevision (REV). 
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Förkortningslista 
Förkortning Innebörd, betydelse 
ATO Arbetstagarorganisation, representerar 

medarbetarna vid dialog och 
förhandlingar med arbetsgivaren 

C FK Chef Flygkommandot, ersatts av C FTK 
(Chef Flygtaktiskt kommando) 

C HKV Chef Högkvarteret, övertagit stf ÖB roll 
som chef och samordnare av 
verksamheten inom HKV 

C MD N Chef Militärdistrikt Norr 
C MD S Chef Militärdistrikt Syd 
C MK Chef Marinkommandot, ersatts av C 

MTK (Chef för Marintaktiskt kommando)
C STRA Chef Strategiledningen, del av HKV 
Central Ledning Utredning som belyste delar av FM 

centrala ledning  
Direktionen FM styrelse, består av bl a ledningschefer, 

chefer för de taktiska kommandona och 
högsta företrädarna för personal och 
juridikfunktionerna 

DNC Försvarsmaktens dykeri och 
navalmedicinska centrum, ansvarar för 
frågor inom detta område inom 
Försvarsmakten 

DS Förkortning för Direktionssammanträde 
(se Direktion) 

ESV Ekonomistyrningsverket, statlig 
myndighet 

FHS Försvarshögskolan, utbildar militära och 
civila chefer för FM samt bedriver 
forskning och utveckling inom områden 
som angränsar till FM verksamhet 

FKSC Försvarets Krigsspelscentrum, del av 
HKV som bl a används för simulering och 
utvärdering av olika militära scenarion 

FM Försvarsmakten, statlig myndighet 
FM LOG Försvarsmaktens Logistik, ansvarar för all 

logistisk verksamhet inom 
Försvarsmakten 

FM VÄDC Försvarsmaktens Vädercentral, ansvarar 
för metrologiska frågor inom 
Försvarsmakten 

 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Bilaga 5 till 
ChP 02-04, 2.avd 2004-05-06 19 100: 2008 
Mj Jerker Sundström  Sida 2(3) 
 
 
Förkortning Innebörd, betydelse 
FM VHL Försvarsmaktens 

Verksamhetsledningssystem 
FMV Försvarets Materielverk, statlig 

myndighet 
Fobef Försvarsområdesbefälhavare, har 

försvunnit ur krigsorganisationen och bl a 
ersatts av Chef för Militärdistrikt (ex vis 
C MD S), dock med till stor del annat 
ansvarsområde och andra uppgifter 

Fördch Fördelningschef, har försvunnit ur 
krigsorganisationen och bl a ersatts av 
Chef för Militärdistrikt (ex vis C MD S), 
dock med till stor del annat 
ansvarsområde och andra uppgifter 

GI Generalinspektör för olika funktioner, 
högste företrädare för t ex armén (GI A) 
inom Försvarsmakten 

GRO Grundorganisationsledningen, del av 
HKV  

HKV Högkvarteret, samlingsnamn för FM 
högsta ledning 

HKV 03 Högkvarteret 03, projekt som skulle svara 
för implementeringen av 
Ledningsutredning 2002 (LU 02) 

HKV KANSLI Kanslifunktion som inrättades i HKV för 
att samordna administrativt stöd 

KRI Krigsorganisationsledningen, del av HKV
LEMO Utredning som belyste totalförsvarets 

ledningsorganisation och 
myndighetsstruktur 

LO 2000 Ledningsorganisation 2000, utredning av 
Försvarsmaktens organisation och 
struktur som genomfördes i samband med 
försvarsbeslutet år 2000 

LU 02 Ledningsutredning 2002, genomfördes i 
projektfrom för att komplettera resultatet 
som framkom i samband med LO 2000 

LÖ 99 Ledningsöversyn 1999, utredning som 
övergick till att bli LO 2000 i samband 
med det arbete som föregick 
försvarsbeslutet 2001 
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Förkortning Innebörd, betydelse 
MB Militärbefälhavare, har försvunnit ur 

krigsorganisationen och ersatts av b la 
Chef för Militärdistrikt (ex vis C MD S), 
dock med till stor del annat 
ansvarsområde och andra uppgifter 

MD Militärdistrikt, t ex Militärdistrikt Syd 
vars chef är C MD S  

MUST Militära Underrättelse- och 
säkerhetstjänsten, del av HKV 

NBF Nätverksbaserat Försvar, benämning på 
Försvarsmaktens framtida målbild för 
organisationen 

OPIL Operativa Insatsledningen, del av HKV 
OPL Operativa Ledningen, den del av OPIL 

som leder och samordnar operativ 
verksamhet, benämns numera OPS 
(Operativa Staben) 

PERS FM sammanhållande personalfunktion, 
del av HKV 

PLANS Planeringsstaben, tidigare funktion inom 
HKV som var underordnad 
Överbefälhavaren 

PROD Produktionsenheten, benämning på en 
föreslagen sammanslagning av KRI och 
GRO 

REV Internrevisionen inom FM, del av HKV 
RRV Riksrevisionsverket, statlig myndighet 
Stf ÖB Ställföreträdande Överbefälhavare, 

Försvarsmaktens näst högste chef 
STRA Strategiledningen, del av HKV 
UVSC Undervattensystem centrum, enhet inom 

Marinen 
ÖB Överbefälhavare, Försvarsmaktens högste 

chef 
 
 
För ytterligare förklaringar och innebörd av olika funktioner eller 
chefers uppgifter och ansvarsområden hänvisas till Försvarsmaktens 
hemsida; www.mil.se. 


